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ÖNSÖZ

Matematik eğitiminin amacı öğrencileri matematiğin sayılar, cebir, geometri, veri
analizi, olasılık gibi farklı alanlarında bilgi sahibi yapmanın yanında “modelleme ve problem
çözme; matematiksel dili ve terminolojiyi doğru ve etkin kullanma; matematiksel akıl yürütme;
matematiği kendi içinde ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme; matematiği hissedilir, yararlı,
uğraşmaya değer olarak görme; bilgi ve iletişim teknolojilerini matematiği öğrenirken ve
matematikle uğraşırken yerinde ve etkin kullanma” gibi kişinin şahsî, sosyal ve meslekî
hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu ise temel matematiksel
yapılar ve işlemler ve bu yapı ve işlemlerin barındırdığı anlamların kavranması ve
kullanılması ile mümkündür. Ancak, öğrencilerin büyük çoğunluğunun rutin soruların ötesinde
basit problemlerin çözümünde dahi zorluklar yaşadıkları sıklıkla görülmektedir. Öğrencilerin
matematiği gerçek hayatla ilişkili ve

anlamlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacağı

düşüncesiyle, matematiksel modellemenin ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim
düzeyinde matematik derslerinde kullanılması fikri diğer ülkelerde olduğu gibi son yıllarda
ülkemizde de gündeme gelmektedir. Ancak, matematiksel modellemenin matematik
eğitimine entegre edilmesi ve öğrencilerin matematiksel modelleme konusundaki bilgi ve
becerilerini geliştirebilmek için hem nitelikli materyallere hem de bu materyalleri etkin bir
şekilde uygulayacak bilgi, beceri, tutum ve inanca sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır.
Matematiksel modellemeyle ilgili, özellikle ortaöğretim (9-12. sınıflar) düzeyinde öğretmen ve
öğrencilerin kullanabilecekleri materyal eksikliği önemli bir gereksinim olarak karşımıza
çıkmakta olup bu konuda ülkemizde ciddi anlamda bir kaynak eksikliğinden söz etmek
mümkündür. Öte yandan, öğretmenlerin matematiksel modelleme yoluyla anlamlı bir
matematik öğretmelerini istiyorsak, her şeyden önce bu konuda anlamlı bir matematik
deneyimi kazanmalarını sağlamak durumundayız. Ülkemizdeki matematik öğretmenleri için
çok yeni olan matematiksel modelleme yaklaşımının doğru anlaşılıp ve uygun bir şekilde
kullanılabilmesi için öğretmenlerin kapsamlı bir mesleki gelişim programına ihtiyaçları vardır.
Cohen ve Ball’un (1990) da dediği gibi, “Öğretmenler hiç görmedikleri ve tecrübe etmedikleri
bir matematiği nasıl aynı şekilde öğretebilirler ki?” (s. 238). Projenin ülkemizde matematiksel
modelleme konusundaki kaynak eksikliğini gidermeye katkıda bulunduğu ve bu konuda
öğretmenlerin hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerine yön verecek çıktılar sağladığı
düşüncesiyle matematik eğitiminde öğretmen ve öğrencilere yararlı olacağını ümit ediyoruz.	
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Özet
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de matematiksel modelleme, matematik öğretim
programlarının öğrencilere kazandırmayi hedeflediği temel matematiksel yeterlilik ve beceriler
arasında yer almaktadır. Uluslararası birçok çalışma matematiksel modellemenin matematik
eğitimdeki reform çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Milli
Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “ortaöğretim matematik öğretmeni özel alan yeterlikleri”nde
“Matematikteki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara
uygulayabilme” konusunun başlı başına bir yeterlik alanı olarak ele alındığı gözlemlenmektedir. Ancak,
öğrencilerin matematiksel modelleme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmek için hem
matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiş materyallere hem de bu
materyalleri etkin bir şekilde uygulayacak bilgi, beceri, tutum ve inanca sahip öğretmenlere ihtiyaç
vardır. Öğretmenlerin matematiksel modelleme yoluyla anlamlı bir matematik öğretmelerini istiyorsak,
her şeyden önce bu konuda anlamlı bir matematik deneyimi kazanmalarını sağlamak durumundayız.
Bu bağlamda projenin üç temel amacı aşağıda sıralanmaktadır:
•

Ortaöğretim (9-12. sınıflar) matematik dersi öğretim programındaki kazanımlara uygun
matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmek ve bu konuda ihtiyaç duyulan Türkçe kaynak
eksikliğini gidermek.

•

Matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde bir hizmet içi öğretmen eğitimi
programı geliştirme, programı uygulama ve etkilerini (bilişsel, duyuşsal ve uygulama boyutlarında)
incelemek.

•

Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme konusundaki mesleki gelişimlerine katkıda
bulunacak lisans düzeyinde bir ders tasarlamak ve bu dersi alan öğretmen adaylarının matematik
bilgilerini, matematiksel modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili
bilgi, beceri ve tutumlarını incelemek.

Bu amaçlar doğrultusunda proje sonunda okullarda matematiksel modelleme etkinliklerinde
kullanılabilecek, Türk eğitim sistemine ve Türk kültürüne uygun, konu, sınıf düzeyi vb. özelliklere göre
sınıflandırılmış 60 modelleme sorusu geliştirilerek 6 matematik öğretmeni ve öğrencileriyle saha
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen içeriklerin paylaşılması amacıyla bir WEB
portalı (http://matemodel.metu.edu.tr) kurulmuştur. Öte yandan, meslekte görev yapan ortaöğretim
matematik öğretmenlerine yönelik, matematiksel modelleme konusunda proje kapsamında oluşturulan
içeriklerin kullanıldığı bir mesleki gelişim programı tasarlanarak farklı iki devlet lisesinde görev yapan
10 öğretmenle bir hizmet içi eğitim uygulaması yapılmış ve toplanan veriler ışığında bu program bir
model olarak ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, 3 ve 4. sınıfa devam eden matematik öğretmen
adaylarının matematiksel modelleme becerilerini geliştirme ve mesleğe başladıktan sonra
matematiksel modellemeyi matematik öğretiminde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları
kazandırmaya/geliştirmeye yönelik lisans düzeyinde bir ders tasarlanarak pilot çalışmaları yapılmış ve
bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik
Öğretmenliği programına devam eden 25 öğretmen adayıyla uygulanmıştır. Bunun sonucunda da
öğretmen adaylarına yönelik bir matematiksel modelleme dersi ve bileşenleri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: matematiksel modelleme, matematik eğitimi, matematik öğretmen eğitimi,
mesleki gelişim, hizmet içi öğretmen eğitimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi
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Project Title: Mathematical Modeling in Secondary Mathematics Education: Preservice and
Inservice Teacher Education
Abstract
In general terms, mathematical modeling is the process of mathematizing, interpreting, verifying,
revising and generalizing real life situations or complex systems. Mathematical modeling as a
pedagogical approach has been identified as a key carrier of reform in mathematics education in many
countries. It has been shown to increase student motivation, provide a context to support important
process skills such as mathematical problem solving, reasoning, communication and mathematical
connections. Developing students’ mathematical modeling competencies require both appropriate
materials (e.g., mathematical modeling tasks, activities, etc.) and teachers who are dedicated and
knowledgeable about them. Thus, the purpose of this project is threefold: (i) to develop mathematical
modeling tasks and activities that can be used with both secondary school students and pre-service
and in-service teacher education programs; (ii) to develop an in-service mathematics teacher
professional development program about mathematical modeling and to investigate how the program
would affect teachers’ beliefs, knowledge and practices; (iii) to develop an academic course for preservice mathematics teachers and investigate how the course would affect pre-service teachers’
knowledge, competencies and attitudes in terms of mathematics, mathematical modeling and using
mathematical modeling in mathematics education. For the first purpose, 60 modeling tasks were
developed for grades 9-12 math curriculum in the light of an extensive and comprehensive literature
survey on the topic. These tasks were developed in accordance with grade level objectives,
integrating multiple topics and concepts, and connected with other disciplines of knowledge and in
tune with Turkish culture and lifestyle. Tasks were developed by pairs of project members and crossvalidated to reflect the best principles of design and content validity. During a fieldwork, the tasks were
reviewed and implemented in school settings by 6 secondary mathematics teachers. A web-portal
housing the modeling tasks developed in the project is available to all parties, i.e. the Ministry,
teachers, students, academicians, and interested public (http://matemodel.metu.edu.tr). As a second
component of the project, a program for in-service teacher development program to support
mathematical modeling competencies was developed, enacted, and evaluated. The program was
performed with the participation of 10 secondary mathematics teachers from two high schools for a
period of 10 months. In the third component of the project, a mathematical modeling course was
developed for pre-service mathematics teachers. It was piloted and taught as a regular course with 25
preservice mathematics teachers.
Keywords: mathematical modeling, mathematics education, mathematics teacher education,
professional development, preservice teacher education, inservice teacher education
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1.

GİRİŞ

Değişen bilgi toplumu dinamikleri, Avrupa Birliği üyelik süreci çerçevesinde devam
eden eğitim reformları ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmalardan (ör. Üçüncü Uluslararası
Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması [TIMSS-R] ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı’ndan [PISA]) elde edilen sonuçlar, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimdeki
derslere yön veren öğretim programlarının gözden geçirilip düzenlenmesi ihtiyacını ortaya
koymuştur. Bu ihtiyacı karşılamak ve eğitimde erişim ve kaliteyi arttırmak için diğer birçok
alanda olduğu gibi ilköğretim (1-8. sınıflar) ve ortaöğretim (9-12. sınıflar) matematik dersi
öğretim programları da yenilenerek kademeli geçiş süreci sonucunda tüm sınıf düzeylerinde
yürürlüğe konulmuştur. Çağdaş örneklerinde olduğu gibi yenilenen ülkemiz programları da,
diğer derslerden ve gerçek hayat uygulamalarından kopuk, işlemlerin/formüllerin mekanik
olarak ezberlenmesi ve sembollerin manipülasyonu gibi statik bilgi ve becerilerin öne çıktığı
geleneksel önem merkezlerinin ötesinde, matematiğin problem kurma ve çözme, ilişki kurma,
muhakeme etme ve iletişim olarak algılandığı, daha çok matematiksel düşünme eksenli
yapıların öne çıkarıldığı bir matematik eğitimi vizyonunu öngörmektedir (Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı [TTKB], 2005, 2011, 2013). Bu çerçevede, matematik dersi öğretim
programlarında matematiksel modellemeye verilen önem dikkat çekicidir. Matematiksel
modelleme en genel anlamıyla matematik veya matematik dışındaki bir olayı, olguyu, olaylar
arasındaki ilişkileri matematiksel olarak ifade etmeye çalışma, bu olaylar ve olgular içerisinde
matematiksel örüntüler ortaya çıkarma sürecidir (Verschaffel, Greer ve De Corte, 2002).
Matematik dersi öğretim programlarında, dünyadaki matematik eğitimi reform çalışmalarında
olduğu gibi (ör. Department for Education [DFE], 1997; National Council of Teachers of
Mathematics [NCTM], 1989), matematiksel modellemenin, matematik eğitimi ile verilmeye
çalışılan tüm temel becerilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir (TTKB,
2005, 2011, 2013). Nitekim matematiksel modelleme ortaöğretim matematik dersi öğretim
programında temel beceriler arasında yer almanın ötesinde programın hedeflediği türden bir
matematik eğitiminin temel öğeleri arasında görülmektedir (TTKB, 2005, 2011, 2013). Benzer
olarak, uluslararası birçok çalışma da matematiksel modellemenin matematik eğitimdeki
reform

çalışmalarında,

özellikle

yukarıda

özetlenen

matematik

eğitimi

vizyonunu

gerçekleştirme yolunda, önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir (Hodgson, 1995;
Lesh ve Doerr, 2003c). Öte yandan, matematiksel modellemeye verilen bu önem öğretmen
yeterliklerinde de karşımıza çıkmaktadır. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü’nce “Ortaöğretim Projesi” kapsamında hazırlanan “ortaöğretim matematik
öğretmeni özel alan yeterlikleri” dokümanında “Matematikteki temel kavram ve konuları diğer
disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygulayabilme” konusunun başlı başına bir yeterlik
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alanı olarak ele alındığı gözlemlenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı-Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2011).
Ancak, öğrencilerin matematiksel modelleme konusundaki bilgi ve becerilerini
geliştirebilmek için hem matematiksel model ve modelleme yaklaşımı (Lesh ve Doerr, 2003)
çerçevesinde geliştirilmiş materyallere hem de bu materyalleri etkin bir şekilde uygulayacak
bilgi, beceri, tutum ve inanca sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, matematiksel
modellemeyle

ilgili

(özellikle

ortaöğretim

düzeyinde)

öğretmen

ve

öğrencilerin

kullanabilecekleri materyal eksikliği önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmakta olup bu
konuda ülkemizde ciddi anlamda kaynak eksikliği vardır. Ülkemizde kulanılan ders kitapları
ve kaynak kitaplar incelendiğinde ortaöğretim seviyesinde matematiksel modelleme
perspektifini yansıtan materyallerin olmadığı gözlemlenmiştir. Matematiksel modellemenin
derslerde etkili kullanımı ile ilgili diğer önemli koşul ise öğretmenlerin matematiksel
modelleme konusundaki yeterliğidir (Niss, Blum ve Galbraith, 2007). “Öğrencilerin ne
öğrendikleri temelde nasıl öğrendikleri ile bağlantılıdır” (NCTM, 1989, s. 5; NCTM, 1991; s.
21). Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ne derece ulaştıkları ve öğrenim deneyimlerinin
niteliği, öğretim niteliğiyle; öğretimin niteliği ise öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve inanç
boyutlarında sahip oldukları yeterlikler ile doğrudan ilintilidir (Darling-Hammond ve Youngs,
2002). Bu çerçevede, öğretmenlerin matematiksel modelleme yoluyla anlamlı bir matematik
öğretmelerini istiyorsak, her şeyden önce bu konuda anlamlı bir matematik deneyimi
kazanmalarını sağlamak durumundayız. Ülkemizdeki matematik öğretmenleri için çok yeni
olan matematiksel modelleme yaklaşımının doğru anlaşılıp ve uygun bir şekilde
kullanılabilmesi için öğretmenlerin kapsamlı bir mesleki gelişim programına ihtiyaçları vardır.
Cohen ve Ball’un (1990) dediği gibi, “Öğretmenler hiç görmedikleri ve tecrübe etmedikleri bir
matematiği nasıl aynı şekilde öğretebilirler ki?” (s. 238). Bu rapora konu olan projenin üç
temel amacı aşağıda sıralanmaktadır:
1. Gerek matematik öğretmen eğitiminde gerekse matematik sınıflarında öğrencilerle
kullanılabilecek, ortaöğretim (9-12. sınıflar) matematik dersi öğretim programındaki
kazanımlara uygun matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmek ve bu konuda
ihtiyaç duyulan Türkçe kaynak eksikliğini gidermek.
2. Matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde bir hizmet içi öğretmen
eğitimi programı geliştirme, programı uygulama ve etkilerini (bilişsel, duyuşsal ve
uygulama boyutlarında) incelemek.
3. Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme konusundaki mesleki gelişimlerine
katkıda bulunacak lisans düzeyinde bir ders tasarlamak ve bu dersi alan öğretmen
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adaylarının

matematik

bilgilerini,

matematiksel

modelleme

ve

modellemenin

matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını incelemek.
Bu amaçlar doğrultusunda proje bileşenleri ve temel çıktılar şu şekilde özetlenebilir:
1. İçerik Çıktıları: Matematiksel modelleme etkinliklerinde kullanılabilecek, Türk eğitim
sistemine ve Türk kültürüne uygun, konu, sınıf düzeyi vb. özelliklere göre
sınıflandırılmış problem durumları; matematiksel modellemenin ne olduğunu (ve ne
olmadığını) anlatan teori ve uygulamaya yönelik dokümanlar; proje kapsamında
geliştirilen

içeriklerin

paylaşılması

amacıyla

hazırlanan

bir

WEB

portalı

(http://matemodel.metu.edu.tr); oluşturulan WEB portalının ilgili tüm paydaşların
(ortaöğretim matematik öğretmenleri, öğretmen adayları, matematik öğretmen
eğitimcileri, vb.) matematiksel modelleme konusundaki görüş, doküman, uygulama
tecrübeleri vb. paylaşımlarına açılması ve bu yolla proje bittikten sonra da devam
edecek bir sürekli destek sistemi oluşturulması.
2. Mesleki

Gelişim

Çıktıları:

Meslekte

görev

yapan

ortaöğretim

matematik

öğretmenlerine yönelik, matematiksel modelleme konusunda proje kapsamında
oluşturulan içeriklerin kullanıldığı bir mesleki gelişim programı; bu program
çerçevesinde çalışmaya katılan öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimi; toplanan
veriler ışığında iyileştirilen hizmet içi eğitim programının yaygınlaştırılması yönünde
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle paylaşılması. Ayrıca, araştırma sürecinde
elde edilen bulgular ve yazılı ve görsel materyallerin (ör. Modelleme etkinlikleri,
planlama ve değerlendirme çalışmaları, sınıf-içi modelleme uygulamaları, öğretmen
araştırmaları), seminer, çalıştay ve hizmet içi öğretmen eğitimi çalışmaları aracılığıyla
istekli paydaşların kullanımına sunulması.
3. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Çıktıları: Proje kapsamında geliştirilen ve hizmet
içi öğretmen eğitimi sürecinde tekrar düzenlenecek olan matematiksel modelleme
etkinliklerinin kullanıldığı (tüm içerik ve uygulama yönergeleri ile birlikte) bir matematik
eğitimi dersi; tasarlanan bu dersin etkililiği ve öğretmen eğitimi programlarına olası
yansımaları.
Ortaöğretim

matematik

öğretmenlerinin

ve

öğretmen

adaylarının

matematik

öğretiminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını ortaya
çıkarma ve bunlardaki gelişimi ve değişimi tasarlanan hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim
programları aracılığıyla inceleme bu araştırma projesinin konusunu oluşturmaktadır. Proje
kapsamında öncelikle hizmet öncesi ve hizmet içi matematik öğretmen eğitimlerinde
kullanılacak matematiksel modelleme etkinlikleri ve ilgili materyaller geliştirilmiştir. Bu
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çerçevede, projenin öneri ve başlangıç aşamasında yürürlükte olan “ortaöğretim (9-12.
sınıflar) matematik dersi programı” (TTKB, 2005, 2011) çerçevesinde farklı modelleme
türlerini kapsayacak şekilde ilgili etkinliklerde kullanılmak üzere modelleme soruları
hazırlanmıştır. Etkinlikler hazırlanırken, her bir etkinlikte ortaöğretim matematik dersi
programındaki öğrenme alanlarından (cebir, temel matematik, trigonometri, olasılık gibi)
birine ağırlıklı olarak odaklanılmakla birlikte modelleme etkinliklerinin doğası gereği, bir
kavramın ya da konunun tam anlaşılmasına olanak verecek şekilde bütünleşik bir yaklaşım
benimsenmiştir. Ayrıca etkinlikler farklı zorluk seviyelerinde olacak ve matematiğin fizik,
kimya, biyoloji, mühendislik, istatistik, ekonomi gibi diğer dallardaki uygulamalarının
örneklerini de içerecek şekilde hazırlanmıştır.
Öte

yandan,

meslekteki

öğretmenlerin

matematiksel

modelleme

yaklaşımını

sınıflarında uygulayabilmeleri için gerekli yeterlikleri kazanmalarına yardımcı olabilecek
hizmet içi eğitim programı geliştirmek projenin diğer önemli ayağını oluşturmaktadır. Bu
çerçevede hizmet içi eğitim programı geliştirilirken Model ve Modelleme Teorisinin (Lesh ve
Doerr, 2003) öğrenme, öğretme ve problem çözme süreçleriyle ilgili prensipleri göz önüne
alınmıştır. Teorinin öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili prensipleri araştırmanın kavramsal
çerçevesini oluşturmuştur. Yapılandırmacı yaklaşımın temel varsayımlarını da içine alarak
öğrenme ve öğretme süreçlerini yeniden tanımlamaya çalışan bu teoriye göre kişiler olayları,
deneyimleri ve/veya problem durumlarını zihinlerinde var olan bilişsel yapıları (zihinsel
modelleri) kullanarak yorumlamaya ve böylece anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Bu
yorumlama (tanımlama, açıklama, oluşturma) sürecinde zihinsel modeller, söz konusu olay
ya da problem durumu ile ilgili bilgiyi düzenlemek, organize etmek ve anlamlı örüntüler
bulmak için kullanılır. Model ve modelleme teorisine göre zihinsel modeller farklı notasyon
sistemleriyle dış dünyaya aktarılan, başka karmaşık sistemleri oluşturma, tanımlama ve
açıklama sürecinde kullanılan, kuralları, işlemleri, ilişkileri ve daha farklı yapıları içeren
zihindeki kavramsal sistemlerdir (Lesh ve Doerr, 2003, p.10). Diğer bir deyişle, zihinsel
modeller dış dünyayı anlamamıza, yorumlamamıza ve ileriye dönük tahminler yapmamıza
olanak sağlayan zihinsel temsillerdir. Ancak bu zihinsel modellerin ya da temsillerin
işlevselliği ve gelişimi bir takım araçlarla (dil, semboller, şekiller, teknolojik araçlar, vs.) dışa
vurulmasıyla mümkündür. Bu yönüyle teori, bilişsel gelişimin sosyo-kültürel boyutunu da
vurgulamaktadır (Lesh ve Lehrer, 2003).
Buna göre öğretmenler de gerek öğrencilik gerekse mesleki deneyimlerinden
matematik öğrenimi ve öğretimi ile ilgili bir takım zihinsel modellere sahiptir. Öğretim ile ilgili
olayları/problemleri bu modelleri kullanarak yorumlarlar ve anlamlandırmaya çalışırlar (Doerr
ve Lesh, 2003). Buna göre öğretmenlerin öğretim durumları ile ilgili sahip oldukları zihinsel
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modellerin niteliği verdikleri eğitimin niteliğini belirlemektedir. Çünkü öğretmenin sınıf
ortamında neyi/neden/niçin yaptığını belirleyen en önemli unsur öğretmenin ilgili öğretim
durumuna yönelik davranışına neden olan zihinsel modeli/modelleridir. Bu çerçeveden
bakıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimleri, öğretme ve öğrenme ile ilgili sahip oldukları
zihinsel modellerin bir takım araçlarla dışa vurulması, farklı zamanlarda ve ortamlarda
kullanılarak daha karmaşık ve güçlü hale gelmesiyle mümkündür (Doerr ve Lesh, 2003).
Model ve Modelleme teorisinin (Lesh ve Doerr, 2003), öğretmenlerin mesleki
gelişimiyle ilgili yakarıda bahsedilen prensiplerinin temel alındığı bu projede, öğretmenlerin
sahip oldukları zihinsel modelleri ortaya çıkarma, analiz etme, yenileme ve geliştirme imkânı
veren deneyimler kazandırma hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programlarının esas
amacıdır. Bu amaç ve teorik çerçeve kapsamında, hizmet içi öğretmen eğitimi boyutuna yön
verecek ve kapsamını belirleyecek araştırma soruları şunlardır:
1. Matematik

öğretmenlerinin

matematiksel

modellemeyi

öğretimde

kullanabilme

yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir hizmet içi eğitim programının temel
bileşenleri (ör. içerik, kapsam, kullanılacak materyaller, süre, vs.) neler olmalıdır?
2. Öğretmenlerin matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı
ile ilgili zihinsel modelleri (bilgi, düşünce ve yorumlamaları) nelerdir? Bu zihinsel
modeller hizmet içi eğitim sürecinde nasıl değişmiştir?
3. Matematik öğretmenleri matematiksel modelleme etkinliklerini sınıflarında nasıl
uygulamaktadırlar? Bu uygulama zaman içinde nasıl değişmiştir?
Projenin hizmet öncesi öğretmen eğitimi bileşeni kapsamında üçüncü ve/ya dördüncü
sınıf matematik

öğretmen

adaylarına

yönelik, matematiksel modelleme

becerilerini

geliştirilebilecekleri, mesleğe başladıktan sonra matematiksel modellemeyi bir öğrenme ve
öğretme

aracı

olarak

kullanabilmeleri

için

gerekli

bilgi,

beceri

ve

tutumlar

kazandırmaya/geliştirmeye yönelik lisans düzeyinde bir dönem boyunca (yaklaşık 12-14
hafta) devam edecek bir ders tasarlanmıştır. Araştırmanın belirtilen sınıf düzeylerindeki
öğretmen adayları ile sınırlandırılmasının sebebi, öğrencilerin daha önceki dönemlerde
aldıkları derslerle matematiksel modelleme etkinliklerini yapabilmek için gerekli altyapıyı
sağlayacak bilgi ve beceriyle donandıkları düşüncesidir. Bu bağlamda projenin hizmet öncesi
öğretmen eğitimi boyutuna yön verecek ve kapsamını belirleyecek araştırma soruları
şunlardır:
1. Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde matematiksel modelleme kullanımı
hakkındaki düşünce ve tutumları nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme bilgi ve beceri düzeyleri nelerdir?
5

3. Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde tasarlanmış bir dersi alan
matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili bilgi,
beceri ve tutumları nasıl değişmiştir?
4. Matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde, öğretmen adaylarının modelleme
becerilerini geliştirmesine etki eden faktörler nelerdir?
5. Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde tasarlanmış bir dersi alan
matematik öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi nasıl
değişmiştir?
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2.

LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Matematiksel Modelleme ve Farklı Yaklaşımlar
Modelleme farklı alanlarda farklı anlamlarda kullanılan yaygın bir terimdir. Matematiksel
modelleme en genel anlamda gerçek hayat durumunun matematik diline aktarılma ve
matematiksel olarak ifade edilme sürecidir. Matematiksel modellemenin ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde matematik derslerinin içeriğinin önemli bir kısmını
teşkil etmesi gerektiği fikri son yıllarda daha fazla vurgulanmaktadır. Öğrencilerin matematiği
daha anlamlı ve gerçek hayatla ilişkili öğrenmelerine yardımcı olacağı varsayımı
modellemenin matematik eğitiminde kullanılması gerekliliği fikrinin temel dayanağıdır. Son
yıllarda matematik eğitiminin her seviyesinde matematiksel modelleme uygulamaları üzerine
çalışmalar yapılmakta ve değişen müfredatlarda da modelleme uygulamalarına daha fazla
yer verilmektedir (Department for Education [DFE], 1997; Ministere de l’Education Nationale,
1997; NCTM 1989; 2000; TTKB, 2005, 2011, 2013).
Model ve modelleme terimleri arasındaki anlam farkı, süreç ve ürün arasındaki anlam
farkına benzer (Sriraman, 2005). Modelleme, sorunsal bir durumun modelini oluşturma
sürecidir. Bu anlamda “model” bir süreç sonunda oluşturulmuş ürünü ifade ederken,
“modelleme” ise bir durumun fiziksel, sembolik ya da soyut modelini oluşturma sürecini ifade
etmektedir. Matematiksel modelleme sürecinde verilenleri kullanarak bir çözüme ulaşma,
çözümü gerçek hayat durumuyla karşılaştırma, eğer yeterli değilse çözümü geliştirme veya
daha farklı bir çözüm geliştirme gibi birden fazla döngü vardır. Matematiksel modelleme
sürecinde bahsedilen modelleme döngüsü, yani modellemenin döngü içeren bir süreç olduğu
fikri, modelleme yaklaşımlarında gözlemlenen ortak fikir olarak karşımıza çıkmaktadır (Zbiek
ve Conner, 2006).
Matematiksel modellemenin tekrarlı döngü içeren bir süreç olduğu farklı kaynaklarda
farklı diyagram gösterimleri ile ifade edilmektedir. Lingefjard’a (2002) göre modelleme süreci
verilenleri belirleme ve sadeleştirme, problemi formülleştirme, değişkenleri belirleme,
matematiksel ifadeleri formülleştirme, bir matematiksel model seçme, grafik gösterimleri
kullanma ve gerçek hayat durumu ile karşılaştırarak kontrol etme gibi yedi aşamadan
oluşmaktadır. Yine NCTM kaynaklarında da modelleme sürecinin lineer olmayan bir süreç
olduğu ve beş temel aşmadan oluştuğu ifade edilmektedir (NCTM, 1989, s.138). Modelleme
sürecindeki temel aşamalar şunlardır: 1) Gerçek hayat problemini tanımlama ve
sadeleştirme; 2) Bir matematiksel model oluşturma; 3) Modeli dönüştürme, geliştirme ve
çözme; 4) Modeli yorumlama; 5) Modeli doğrulama ve kullanma. Modelleme sürecinin, bahsi
geçen aşamaları tekrarlı bir döngüden oluşmaktadır (bk. Şekil 1).
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GERÇEK HAYAT

SOYUT (MATEMATİKSEL BOYUT)

Gerçek hayat
problem durumu

Sadeleştirme

Model ile çözme
Yorumlama

Doğrulama

Dönüştürme

Matematiksel model,
ör. denklem, grafik

Problemi
formülleştirme
Matematikleştirme

Şekil 1: Matematiksel modelleme süreci (NCTM, 1989, s.138)

Birinci aşamada öğrencilerden problem durumunu inceleyip, verilen bilgileri belirleyerek
problem durumunu anlayabilecekleri en sade hale getirirmeleri beklenir. İkinci aşamada
problem durumunu ifade edebilecek matematiksel gösterimlerden (grafik, denklem vb.)
yararlanarak problemi matematiksel ifadeye aktarmalıdırlar. Üçüncü aşama ise probleme
matematiksel bir çözüm bulabilmek için geliştirilen matematiksel gösterimleri dönüştürme ve
analiz etme sürecini içerir. Dördüncü aşamada ise öğrenciler buldukları çözümün birinci
aşamada analiz ettikleri gerçek hayat durumu ile ne kadar tutarlı olduğunu incelemelidirler.
En son aşamada ise öğrencilerden, geliştirdikleri matematiksel modelin üzerinde çalıştıkları
problem durumunu ve benzer durumları açıklamada ne kadar geçerli ve kullanışlı olduğuna
karar vermeleri beklenir. Her bir aşamada bir önceki aşamaya geri dönme ve alternatifler
üretme söz konusu olduğu için modelleme sürecinde tekrarlı bir döngü ortaya çıkmaktadır.
Lesh ve Doerr (2003a), “model oluşturma (model eliciting)” kavramını matematiksel
model ve modelleme terimlerinin anlam bakımından her ikisini de içeren bir terminoloji olarak
kullanmaktadır. Buna göre model oluşturma etkinliklerinin pedagojik amacı, öğrencilerin
kendilerine bazı bilgileri verilmiş gerçek hayattan sorunsal bir durumun matematiksel
modelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olma ve böylece önemli matematiksel kavramların
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktır (Sriraman, 2005). Modelleme sürecinde verilenleri
kullanarak hedefe ulaşma sürecinde katı bir prosedür uygulaması söz konusu değildir. Bunun
aksine modelleme sürecinde bir çözüme ulaşmak için verilenler ile hedef arasında birden
fazla deneme-yanılma prosedürü söz konusudur (Blum ve Niss, 1991; Crouch ve Haines,
2004; Lesh ve Doerr, 2003a).
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2.1.1. Matematiksel Model ve Modelleme
Matematiksel modelleme en genel anlamıyla matematik veya matematik dışındaki bir
olayı, olguyu, olaylar arasındaki ilişkileri matematiksel olarak ifade etmeye çalışma, bu
olaylar ve olgular içerisinde matematiksel örüntüler ortaya çıkarma sürecidir (Verschaffel,
Greer ve De Corte, 2002). Model ve modelleme terimleri arasındaki anlam farkı, süreç ve
ürün arasındaki anlam farkına benzer (Sriraman, 2005). Modelleme, sorunsal bir durumun
modelini oluşturma sürecidir. Bu anlamda “model” bir süreç sonunda oluşturulmuş ürünü
ifade ederken, “modelleme” ise bir durumun fiziksel, sembolik ya da soyut modelini oluşturma
sürecini ifade etmektedir. Esasında matematikle ilgili herhangi bir uygulamada açık ya da
örtük bir şekilde matematiksel modeller kullanılmaktadır.
Matematiksel

modelleme

ile

ilgili

çalışmalar

ve

bu

çalışmalarda

bahsedilen

matematiksel modelleme tanımları ve yaklaşımları birbirinden farklı teorik temellere
dayanmaktadır (Kaiser, 2006; Kaiser, Blomhoj ve Sriraman, 2006). “Matematiksel
modelleme, matematiği öğretmek için bir araç mı yoksa amaç mı olmalıdır?” tartışmasında
araştırmacıların durdukları nokta farklı modelleme yaklaşımlarının temel çıkış noktasıdır
(Niss, Blum ve Galbraith, 2007). Her bir modelleme yaklaşımın matematik eğitimi açısından
tanımı, amacı ve müfredatta uygulanma biçimi de farklılık göstermektedir. Bazı araştırmacılar
modellemeyi matematik eğitiminde yapılandırmacılığın da ötesinde bir paradigma, yeni bir
yaklaşım olarak benimserken, bir kısım araştırmacılar matematiksel modellemeyi gerçek
hayat durumlarının matematiksel dilde ifade edilmesi, hazır verilen matematiksel yapıların,
modellerin ve formüllerin gerçek hayatta uygulamaları olarak görmektedir. Modelleme ve
matematiğin gerçek hayat uygulamaları, Niss ve arkadaşları (2007) tarafından uygulamalı
matematik, uygulamalı problem çözme, sözel problemler, standart uygulamalar ve
modelleme problemleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu araştırmacılara göre matematiğin
gerçek hayat uygulamaları, matematikten gerçek hayata (matematik → gerçek hayat) bir
istikamet ifade ederken, modelleme ise tam tersi gerçek hayattan matematiğe (gerçek hayat
→ matematik) bir yönü ifade etmektedir. Birincisinde matematiksel yapılar idealleştirilmiş
gerçek hayat durumlarında uygulanacak birer hazır “obje” olarak ele alınırken, ikincisinde
ilgili matematiksel yapıların oluşturulması, geliştirilmesi ve genelleştirilmesini ifade eden
“sürece” daha çok vurgu yapılmaktadır. Bu bölümde alanyazında yaygın olarak karşımıza
çıkan farklı modelleme yaklaşımlarını üç ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar:
1. Matematiğin gerçek hayat uygulamalarını ifade eden uygulama problemleri,
2. Öğrencilerin modelleme becerilerini geliştirmesi öngörülen sözel problemler
(uygulamalı problem çözme),
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3. Otantik gerçek hayat bağlamlarında öğrencilerin önemli matematiksel düşünme

yapılarını, modelleri geliştirdikleri, genelledikleri ve paylaştıkları sürece vurgu
yapan modelleme problemleri.
2.1.1.1. Uygulamalı matematik bağlamında modelleme
Literatüre

bakıldığında

araştırmacıların

modellemeye

çoğunlukla

“uygulamalı

matematik” bağlamında yaklaştıkları görülmektedir (ör. Blum ve Niss, 1991; Crouch ve
Haines, 2004; Haines ve Crouch, 2001; Houston, 2002; Lingefjard, 2000). Bu yaklaşıma göre
matematiksel modelleme gerçek hayatta matematiğin pratik uygulamalarını ifade etmektedir.
Crouch ve Haines’e (2004) göre matematiksel modelleme öğrencilerin farklı düşüncelere,
problemlere, matematiksel ve matematiksel olmayan kavramlara anlam verme etkinliğidir. Bu
yaklaşımda

hazır

matematiksel

modeller

ve

bunların

gerçek

hayat

uygulamaları,

matematiksel modelleme tanımının odak noktasıdır. Dolayısı ile Niss ve arkadaşları (2007),
önce matematiksel kavramların verildiği daha sonra bu kavramların uygulanabileceği gerçek
hayat durumları üzerine çalışılan (matematik → gerçek hayat) bir yaklaşım sunmaktadır .
Örneğin önce serbest düşmede cismin yerçekimine ve zamana bağlı aldığı yolu veren
formülün ( x =

1 2
gt ) öğretilmesi ve bu formülü kullanarak çözülebilecek problemler üzerinde
2

öğrencilerin çalıştırılması bunun basit bir örneği olarak kabul edilebilir. Bu yaklaşıma sahip
araştırmacılar öğrencilerin matematiksel modelleme becerilerinin (mühendislik, mimarlık,
ekonomi gibi alanlarda) geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Matematiksel
modelleme becerisinin kazandırılmasının öğrencilerin gelecekte problem çözme becerisi
gelişmiş kaliteli işgücü potansiyeli olan bireyler olarak yetişmesini sağlayacağı düşüncesiyle,
bu araştırmacılar çalışmalarında matematik eğitiminin önemli amaçlarından da biri olarak
gördükleri matematiksel modelleme becerilerinin tanımı, geliştirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili
konulara odaklanmışlardır.
Örnek 1: [Kertil (2008)’den alınmıştır.]
Telefonunuzla uzun bir süre görüşme yapmayı düşünüyorsunuz. Kullandığınız hattın ücret tarifesi şu
şekildedir. Görüşme süresinin ilk dakikası 100 kuruştur. Devam eden süreçte her bir dakika 20 kuruş
üzerinden ücretlendirilmektedir. Bu telefon görüşmesi sonunda her hangi bir t görüşme süresi için
borcunuzu ifade edecek bir matematiksel model ve bir grafik gösterimi bulmaya çalışınız.
Not: 1 dakikadan az bir süre için yine bir dakikalık ücret tarifesi alınmaktadır.

Yukarıdaki soru örneği parçalı fonksiyonlar kullanılarak matematiksel çözümü
yapılabilecek bir sorudur. Problem bağlamı gerçek hayattan bir durumu ifade etmekte, fakat
öğrencinin neden bir matematiksel model veya grafik bulması gerektiği sorunun içerisinde
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tam olarak verilmemektedir. Problemin sorulma tarzı, parçalı fonksiyonlar konusu
öğretildikten sonra öğrencilerin uygulama yapabilecekleri bir bağlam örneği göstermeye
yöneliktir.
Örnek 2: [Shternberg ve Yerushalmy (2003)’den uyarlanmıştır.]
Arabanın Durma Mesafesini Belirleyin
Bir yarış arabasının ayrıntılı test edilme sürecinde belirli bir sürede durabilme mesafesi belirlenmesi
için test yapılacaktır. Arabanın ilk hızı 20 metre/saniye olarak kayda başlanan bir testte araba 10
saniye sonra durmuştur. Bu 10 saniye sürecinde araba monoton azalan bir hızla hareketine devam
etmiştir. Aşağıdaki tablo arabanın hızının değişen değerlerini göstermektedir.
Zaman (saniye)

Hız (metre/saniye)

0

20

2

14

4

9

6

5

8

2

10

0

Arabanın 10 saniye sonunda gittiği mesafe yaklaşık olarak kaç metredir?

Yine yukarıdaki soru incelendiğinde idealleştirilmiş bir gerçek hayat durumunu
görmekteyiz. Öğrenciler haklı olarak, “gerçek hayatta aracın 10 saniyede gittiği yolu bulmak
için neden bir matematiksel model ya da denkleme ihtiyaç duyalım?”, “metreyle ölçer
buluruz” gibi eleştiriler sunabilir. Bu sorunun gerçeklik doğası ile ilgili bir durumdur. Ayrıca,
soru öğrencileri matematikte integral temel fikrine yönlendirme noktasında da eksik
görünmektedir.

Sorunun

içerdiği

gerçek

hayat

durumu

integralin

uygulanabileceği

idealleştirilmiş bir bağlam örneği olarak kabul edilebilir.
Bu yaklaşımda diğer modelleme yaklaşımlarında olduğu gibi modelleme sürecinin
problem çözme sürecinden farklı olarak döngüsel yapısı olduğu vurgulanır. Fakat bu
yaklaşım modelleme becerilerinin geliştirilmesini çok önemsemekte ve bunun için de
matematiksel kavramlar öğretildikten sonra çok sayıda gerçek hayattan uygulama
problemleri çözülmesini ifade etmektedir. Hatta matematik dersinden ayrı olarak bir de
matematiksel modelleme dersinin olması gerektiği bile ifade edilmektedir. Kısaca bu
yaklaşım, modellemeyi matematiği öğretmek için bir araçtan ziyade bir amaç olarak
görmektedir.
2.1.1.2. Sözel Problemler ve Uygulamalı Problem Çözme
Öğrencilerin matematiği gerçek hayatta uygulama becerilerini geliştirmek için
geçmişten günümüze sözel problemler sıklıkla kullanılmaktadır. Schoenfeld (1992) ve
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English (2003) gibi araştırmacılar problem çözme etkinliğinin, geleneksel sözel problem
çözme ve alıştırmalarından ayrılması gerektiğini söylemektedirler. Schoenfeld’e (1992) göre
problem çözme etkinlikleri öğrencilerin üst düzey bilişsel ve üstbilişsel süreçlerini
kamçılayacak bir niteliğe sahip olmalıdır. Matematiksel problem çözme, verilenlerin,
ulaşılması gereken sonucun ve sonuca ulaşmak için kullanılması gereken işlem ve
prosedürün belirli olduğu bir işlemi gerçekleştirmenin ötesinde bir etkinlikdir. Geçmişten
günümüze kullanılan matematiksel problemler çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.
Reusser ve Stebler (1997) sözel problemlerin doğası sonucu öğrencilerde kitapta olan veya
öğretmen tarafından sorulan her problemin çözülebilir ve çözülmesi gereken bir problem
olarak düşünme; problem anlaşılmadı ise doğru matematiksel işlemleri seçmek için, anahtar
kelimelere veya daha önce çözülen benzer problemlere bakma gibi bazı didaktik kabullerin
geliştiğini belirtmektedirler. Sözel problemlerde gerçek hayat durumu gibi yansıtılan durumlar
esasında bir gerçek hayat durumu da değildir (Niss, Blum ve Galbraith, 2007). Bütün
değişkenleri belli, idealleştirilmiş ve gerçeklikten oldukça uzak, yapay bir durum söz
konusudur. Yani kısacası öğrencilerin modelleme becerilerini geliştirmesi beklenen sözel
problemler bu beklentiyi karşılamaktan oldukça uzak görünmektedir.
Yine bir grup araştırmacı sözel problemleri gerçekçi matematiksel modelleme
bağlamında ele almışlardır (Greer, 1997; Verschaffel ve De Corte, 1997; Verschaffel, De
Corte ve Borghart, 1997; Verschaffel, Greer ve De Corte, 2002). Bu araştırmacılar
matematikte geçmişten buyana sıkça kullandığımız sözel problemleri bir tür modelleme
problemi olarak görmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda öğrencilerin sözel problemleri
çözerken gerçek hayat durumlarını ve deneyimlerini göz önünde bulundurmadıkları
bilinmektedir (ör. Greer, 1997; Nunes, Schliemann ve Carraher, 1993). Bu nedenle, bu
araştırmacılar öğrencilerin sözel problemleri çözerken gerçek hayat durumlarını da göz
önünde bulundurma becerilerini geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Yine kullanılan soru türleri
aşağıda görüldüğü gibi geleneksel sözel problemlere çok benzemekle birlikte, göz önünde
bulundurulması gereken bir gerçek hayat durumu söz konusudur.
Örnek 3: [Verschaffel ve De Corte (1997)’den alınmıştır, s.584]
228 kişilik bir turist kafilesi yüksek bir binanın tepesinden şehri izlemek istemektedir. Binada
kapasitesi 24 kişilik tek bir asansör bulunmaktadır. Asansör bütün kafileyi binanın tepesine
çıkarabilmek için kaç sefer yapmalıdır?

Yukarıdaki problem incelendiğinde, geleneksel sözel problemlerden farklı olarak
ondalıklı kesir içeren bir sonucun öğrenciler tarafından nasıl yorumlandığı önemli hale
gelmektedir. Gerçekçi modelleme yaklaşımı, geleneksel sözel problemlere verdikleri
cevapları gerçek hayat bağlamında da test etme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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Yani 228’ in 24’ e bölümü sonucu kalan 12 kişi için de asansörün bir sefer daha yapması
gerektiği fikri öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Fakat bu problemler idealleştirilmiş
bir gerçek hayat durumunun bütün bilinenleri, bilinmeyenleri ve sonucu bulmak için yapılacak
işlemler anahtar kelimelerle sorunun içerisinde gizlenmiş şekilde ifade edilmiş biçimidir. Yani
gerçek hayattan karmaşık bir durumu ifade etmekten uzak görünmektedir.
2.1.1.3. Süreci Önemseyen Modelleme Yaklaşımları
Matematiksel modellemede otantik gerçek hayat durumlarına daha çok vurgu yapan ve
öğrencilerin matematiksel yapıları bu gerçek hayat durumlarını anlamlandırma ve
matematikleştirme sürecinde geliştirdikleri vurgulayan iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar: (1)
Matematik Eğitiminde Model ve Modelleme Yaklaşımı (Lesh ve Doerr, 2003); ve (2) Gerçekçi
Matematik Eğitiminin (Realistic Matematics Education, RME) matematiksel modelleme
yaklaşımı (Gravemijer ve Stephan, 2002; Doorman ve Gravemeijer, 2009). Her iki yaklaşım
da matematiğin öğretimi sürecinde modellemenin bir araç olduğu, yani matematiksel
modelleme kullanılarak matematiğin öğretilmesi noktasında birleşmektedir. Model ve
Modelleme Yaklaşımı öğrenci, öğretmen ve araştırmacı boyutlarından her birinin göz önünde
bulundurulduğu, araştırma sürecini bir tür öğrenme ortamı ve materyal tasarlama süreci
olarak ele alan, çok katmanlı araştırma desenleri (multi-tier design research) önermektedir.
Gerçekçi Matematik Eğitimi de yeni öğrenme ortamlarının tasarlandığı, geliştirildiği gelişimsel
(developmental design research) araştırma desenlerine vurgu yapmaktadır. Yani her iki
yaklaşımda da gerçekçi bağlamlar kullanılarak öğrenme ortamlarının ve materyallerinin
tasarlanması ortak olarak vurgulanmaktadır.
Model ve Modelleme Yaklaşımı: Lesh ve Doerr (2003) tarafından öne sürülen
Matematiksel Model ve Modelleme Yaklaşımı (MMP) matematikte öğrenme, öğretme ve
problem çözmeyi açıklayan kapsamlı bir teorik yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Lesh ve
Doerr (2003b) model ve modelleme yaklaşımını yapılandırmacılığın ötesinde bir teori olarak
sunmaktadırlar. Yapılandırmacı anlayışa göre zihnimizde var olan her bir bilgi veya yapı kişi
tarafından bir yapılandırılma sürecinden geçmektedir. Dolayısıyla eğitimde öğrencilerin kendi
bilgilerini yapılandırma süreçlerine katkıda bulunmak çok önemlidir. Ancak matematik eğitimi
için düşünüldüğünde, Lesh ve Doerr’ a göre öyle kavramlar ve kurallar vardır ki herhangi bir
şekilde bireyin zihninde bir yapılanma sürecine ihtiyacı yoktur. Model ve modelleme
yaklaşımı zihinde var olan her bir bilginin bir yapılandırılma süreci olamayacağını (örneğin
basit bilgi seviyesinde kalacak olan matematiksel formül ve kurallar), zihinsel etkinlik olarak
zihinde var olan birçok süreçten (sınıflama, organize etme gibi) sadece bir tanesinin
yapılandırma süreci olduğunu vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla yapılandırmacı yaklaşımın
öğrenme

ve

zihinsel

etkinlikleri

sadece

yapılandırma

süreci

ile

kısıtlandırdığı
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düşünülmektedir. Matematik eğitiminde model ve modelleme yaklaşımı (Lesh ve Doerr,
2003b) yapılandırma sürecinden çok zihindeki oluşmuş ya da oluşacak yapılar üzerine
yoğunlaşmaktadır. Matematik eğitiminin en önemli amacı öğrencilerin yaşadıkları olayları
yorumlayabilecekleri zihinsel modeller geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Modelleme
perspektifi bu zihinsel modellerin öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulduğu konusunda
yapılandırmacı yaklaşımla hemfikir olmakla beraber, her zihinsel modelin yapılandırılmadığı
görüşünü savunur.
Lesh ve Doerr (2003a) matematiksel düşünme sürecinde öğrencilerin kullandıkları
zihinsel araçların tamamını zihinsel modeller olarak adlandırmaktadır. Zihinsel modeller farklı
notasyon sistemleriyle dış dünyaya aktarılan, başka karmaşık sistemleri oluşturma,
tanımlama ve açıklama sürecinde kullanılan, kuralları, işlemleri, ilişkileri ve daha farklı
yapıları içeren zihindeki kavramsal sistemlerdir. Yine Lesh ve Doerr’a (2003a) göre model,
karmaşık sistemleri ve yapıları yorumlamak ve anlamak için zihinde var olan kavramsal
yapılar ile bu yapıların dış temsillerinin bütünüdür. Modelleme ise olayları ve problemleri
yorumlama (tanımlama, açıklama veya oluşturma) sürecinde problem durumlarını zihinde
düzenleme, koordine etme, sistemleştirme ve organize edip bir örüntü bulma, zihinde farklı
şemalar ve modeller kullanma ve oluşturma sürecidir. Lesh ve Doerr (2003b) tarafından
benimsenen yaklaşımda, matematiksel modelleme, öğretim sürecine destek amaçlı bir takım
uygulama etkinliklerinin ötesinde, matematiğin öğretme ve öğrenme sürecini açıklayan bir
alternatif teori olarak ele alınmaktadır. Matematiksel kavramların tarihsel gelişimine
bakıldığında, günümüzde matematik derslerinde çok basitmiş gibi sunduğumuz kavramların
dahi gelişmesi uzun yıllar almıştır. Öğrencilere bu kavramların hazır hap şeklinde vermek
yerine, tarihsel gelişimine uygun gerçek hayat bağlamlarında, tarihsel gelişim sürecini
kısmen de olsa yaşatarak verilmesi MMP’nin temel çıkış noktalarından birisidir.
Herhangi bir modelleme etkinliğinin uygulamadan önce iyi bir planlama yapılması
gerektiği ifade edilmektedir. Sorunun içerdiği gerçek hayat bağlamının otantik ve amaca
uygun

olabilmesi

sağlanmasına

için,

dikkat

etkinlikler

edilmelidir.

oluşturulurken
Bu

prensipler,

modelleme

tasarım

prensiplerinin

öğrencilerin

geleneksel

matematik

problemlerini çözerken yaşadıkları sorunların, geleneksel matematik problemlerindeki
sınırlılıkları ortaya koyması ve buna çözüm olarak etkili matematik etkinliklerinin geliştirilmesi
amacıyla bir grup araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Lesh, Hole, Hoover, Kelly ve Post
(2000) etkili modelleme etkinlikleri geliştirmek için modelleme etkinliklerinde olması gereken
özellikleri 6 başlık altında toplamışlardır.
(i) Model oluşturma prensibi: Bu prensibe uygun düzenlenmiş etkinlik öğrenciye, sorulan
durum için bir çözüm olacak bir model (yapı) oluşturmaya, geliştirmeye ya da
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düzenlemeye ihtiyaç olduğunu hissettirebilmeli ve etkinlik sonunda da öğrenci bir model
oluşturabilmelidir. Hazırlanacak olan etkinlik öğrencinin bir durumu tanımlaması,
açıklaması ya da gerçekçi bir tahmin yürütmesini ve konu veya durumla ilgili
düşüncelerini açığa çıkarmasını sağlamalıdır.
(ii) Gerçeklik prensibi: Modelleme etkinliği öğrencinin sahip olduğu bilgi ve deneyimleriyle
anlamlı bir gerçek hayat problemini çözebilmesine olanak sağlamalıdır. Burada önemli
nokta, gerçeklik algısının öğrenci ve öğretmenler (yetişkinler) de farklılık göstermesidir.
Bundan

dolayı

etkinliklerde,

öğretmenler,

öğrencilerini,

onlardan

göstermelerini

bekledikleri şekliyle sadece doğru olan düşünme şekline zorlamamalıdırlar, öğrencilerin
düşüncelerini

özgür

bir

biçimde

ifade

edebilmelerine

ve

kendi

modellerini

oluşturabilmelerine olanak sağlamalıdır.
(iii) Öz değerlendirme prensibi: Öğrenci, etkinlikte kendi yorumlarının ve vardığı sonuçların
doğruluğunu kendi test edebileceği gibi, oluşturduğu modelin geliştirilmesine veya
düzeltilmesine gerekip gerekmediğine de kendisi karar verebilmelidir. Bunun için de
öğrencilerin elinin altında, ulaştıkları sonuçları test etme olanağı sağlayacak olan
bilgisayar yazılımları, grafik hesap makineleri, somut materyaller gibi birçok kaynağın
bulunması önemlidir. Etkinliğin amacı ve özellikleri öğrencilerin oluşturdukları modelin
faydalılığını ve kalitesini kendi kendilerine değerlendirmelerine olanak sağlayacak şekilde
açık olmalıdır.
(iv) Model açığa çıkarma (belgeleme) prensibi: Bu prensibe uygun şekilde hazırlanmış
modelleme etkinlikleri, öğrencilerin, etkinlik boyunca problem durumuyla ilgili kendi
düşünceleri ve çözüm yollarını açıkça ortaya koyacak yazılı bir doküman oluşturmalarını
gerektirmelidir.
(v) Model genelleştirme prensibi: Bu prensibe dayanan modelleme etkinlikleri, öğrencinin
genel bir model oluşturmasına, dolayısıyla oluşturduğu modeli benzer başka durumlarda
da kullanabilmesine olanak sağlamalıdır. Etkinlikler, öğrencilerin oluşturduğu modellerin,
sadece belli (özellikli) durumlarda kullanabileceği kişisel bir araç olarak değil, üzerinde
değişiklik yaparak başka durumlara da uyarlayıp, başka problem durumlarının
çözümünde de kullanabileceği ve diğer öğrenciler ya da ilgili gruplarla da paylaşabilir
modeller geliştirmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
(vi) Etkili örnek model (prototip) prensibi: Bu prensibe göre hazırlanmış etkinlik,
öğrencilerin yapısal olarak benzer başka durumları da çözümlemekte kullanabileceği,
açıklama gücü yüksek bir örnek model oluşturmasına olanak sağlamalıdır. Bu özelliklere
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sahip olmasının yanında problem durumu mümkün olduğunca karmaşıklıktan uzak
olmalı, öğrencinin mantıklı bir cevap üretmesine olanak sağlamalıdır.
Örnek 4 (Örnek 2’deki sorunun yukarıdaki prensipler doğrultusunda düzenlenmiş sürümü)
Aracın Durma Mesafesi
Hız limitinin 70 km/ saat olan bir oto yolda bir
araç sağ şeritte arıza nedeniyle duran başka
bir araca hafif bir şekilde arkadan çarpıyor.
Duran aracın sahibi kendisi aracının 30 metre
uzağına ve sürücünün 150 metre öteden
görebileceği bir yere işaret reflektörü
koyduğunu ve bu nedenle çarpan aracın
yüzde yüz suçlu olduğunu iddia ediyor.
Çarpan aracın sahibi ise reflektörü gördüğü
anda frene basmasına rağmen duramadığını
söyleyerek
duran
aracın
sahibini
suçlamaktadır. Suç oranlarını belirlemede
çarpan aracın kaç metre önceden frene
bastığı bilgisi önemli bir kriter olacaktır. Yolun yapısından dolayı herhangi bir fren izi, kayma izi
bulunmuyor. Eldeki tek veri ise hemen yakında olan mobese kamerası verileridir. Fakat kamerada
çarpan aracın kaç metre geriden fren yapmaya başladığı ve kaç metre sonra durduğu çok net
anlaşılamamaktadır. Fakat 2’şer saniye aralıklarla çarpan aracın hız verileri mevcuttur. Bu verileri
kullanarak çarpan aracın kaç metre önceden frenlemeye başladığını bulma konusunda sizden
yardım isteniyor. Mobese verilerini kullanarak aracın kaç metre önce frene bastığını bulunuz ve
nasıl bulduğunuzu yetkililere ayrıntılı olarak açıklayınız.
Zaman (sa.)

Hız(km/sa.)

16:00

72

16:02

72

16:04

50

16:06

32

16:08

18

16:10

10,2

16:12

0

MMP’ye göre modelleme etkinlikleri dersin herhangi bir anında bir uygulama problemi
gibi tek başına, plansız bir şekilde uygulanmamalıdır. Bir modelleme etkinliğinin uygulanması
öncesinde, sürecinde ve sonrasında planlanması gereken unsurlar şunlardır. (1) Etkinlikle
hedeflenen kavramlar, matematiksel fikirler önceden belirlenmeli; (2) Öğrenciler problemin
bağlamına yabancı iseler bağlamın gerçekliğini ve öğrenci için anlamlılığını artırmak için bir
ısındırma etkinliği yapılmalı; (3) Uygulamanın hemen sonrasında ise modelleme sürecinde
öğrencilerin geliştirdikleri modelleri kullanabilecekleri devam etkinlikleri (model-keşfetme)
uygulanmalıdır (Lesh ve Doerr, 2003b). Yani MMP’ ye göre modelleme etkinlikleri öncesiyle
ve sonrasıyla düşünülerek 60-90 dakikalık bir sürede iyi planlanmış, matematiksel bir ya da
birkaç kavramla ilgili model geliştirmeyi sağlayacak bir düzen, sıralama içerisinde (model
development sequence) uygulanmalıdır.
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Gerçekçi Matematik Eğitimi ve Modelleme: Gravemeijer ve Stephan (2002) ise
modellemeyi

Gerçekçi

Matematik

Eğitimi

(Realistic

Mathematics

Education-RME)

yaklaşımıyla incelemiştir. Bu yaklaşımda otantik gerçek hayat durumları çok önemlidir.
Bireyler bu otantik bağlamlar üzerinde çalışırken geliştirdikleri bilişsel kazanımlar süreçte
ortaya çıkan ve gelişen modeller olarak ele alınmaktadır. Bu araştırmacılar modellemeyi
bağlamsal, gerçek hayat problemlerini ya da durumlarını matematik diline çevirmek değil,
eylemleri, etkinlikleri öğrencilerde zihinsel modellerin gelişmesini sağlayacak şekilde
organize etme olarak ele almaktadırlar. Gelişen, ortaya çıkan modelleme (Emergent
Modeling) olarak ta bilinen bu yaklaşım uygun gerçek hayat durumları, bağlamları
kullanılarak öğrencilerin matematiksel düşünme yapılarını ve kavramlarını somuttan soyuta,
biçimsel olmayandan daha biçimsel boyuta taşıyabilecekleri uygun öğrenme ortamları
tasarlama

sürecini

açıklamaktadır.

yaklaşımlardan farklı olarak, öğretim

Bu

yaklaşım

matematiksel

modellemeyi,

diğer

tasarımı (instructional design) perspektifinden ele

almaktadır. Örneğin MMP yaklaşımı matematikte bir kavrama özel bir model geliştirme
sıralama tasarımından (model development sequence) bahsederken, bu yaklaşım daha
geniş bir bakış açısıyla, seçilen bir ya da birkaç gerçek hayat durumu üzerinden bütün
konuyu kapsayacak şekilde bir modelleme sürecini önermektedir. Örneğin Thompson (2007)
çalışmasında lunaparklardaki dönme dolap bağlamını kullanarak tasarladığı bir ders
kapsamında trigonometrideki bütün kavramları öğretmeyi amaçlamış ve öğrencilerde daha
anlamlı ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştiğini raporlamıştır.
Bu yaklaşımda da gerçek hayat durumlarının karmaşıklığı vurgulanmaktadır. Buradaki
gerçek hayat bağlamı geleneksel sözel problemlerdeki gibi idealleştirilmiş bağlamlar değildir.
Otantik gerçek hayat bağlamlarından söz edilmektedir. Bu yaklaşımda modelleme
etkinliklerinin amacı öğrencilere sahip olduğu bilgilerle çözümler ürettirmesi ve çözüm
sürecinde öğrencinin zihninde biçimsel olmayan (informal) modeller oluşmasını sağlamak ve
oluşan bu biçimsel olmayan modelleri geliştirmektir. Soyut matematiksel düşünmeye geçiş
sürecinde modellerin ve modellemenin rolünün değişmesi söz konusudur. İlk başta öğrenciye
bir gerçek hayat durumu, problemi verildiğinde öğrenci bu gerçek hayat durumunun bir
modelini oluşturacaktır (model of). Daha sonraki aşamalarda oluşturulan bu model değişerek
ve gelişerek daha soyut ve formel matematiksel modellere dönüşecektir (model for). Oluşan
bu soyut modeller sayesinde öğrenci artık bu problemi çözmek için problemin modelini
(model of) değil zihninde oluşturduğu soyut modeli (model for) kullanarak probleme çözüm
üretecektir. Zihindeki bu iki model (model of – model for) arasındaki süreç somuttan soyuta
doğru bir gelişimi ifade etmektedir. Daha gelişmiş matematiksel düşünme becerisi için
modelleme sürecinde zihinde soyut modele (model for) ulaşmak asıl hedeftir. Modelleme
etkinliklerinin tek başına dersin faklı kısımlarında bir uygulama problemi gibi kullanılmasından
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ziyade, bu yaklaşımda, gerçek hayat durumlarından seçilen uygun öğrenme ortamlarının
öğrencilere yaşatılması vurgulanmaktadır. Nitekim bu teorik perspektifi kullanan farklı
matematik konularında çok sayıda çalışma mevcuttur (ör. Doorman ve Gravemeijer, 2009;
Herbert ve Pierce, 2008; Thompson, 2007). Bu çalışmaların ortak yönü geleneksel nitel ve
nicel

araştırma

desenleri

yerine

dizayn

çalışması

(design

research)

yaklaşımını

kullanmalarıdır.
2.1.2. Matematiksel Model ve Modelleme: Genel Değerlendirme
Matematik eğitimcilerini matematiksel modelleme üzerinde çalışmaya yönlendiren
temel nedenler “Öğrencilerin gerçek hayatta kullanabilecekleri matematiksel bilgi ve
matematiksel düşünme becerisine sahip olabilmeleri için nasıl bir matematik eğitimi
yapılmalıdır?” sorusu ve geleneksel yöntemlerin ve problem çözme etkinliklerinin öğrencilerin
problem çözme becerisini geliştirmede yetersizliği kaygısıdır (Lesh ve Doerr, 2003a). Bu
durumda matematiksel modelleme etkinlikleri, rutin olmayan, açık uçlu ve geleneksel sözel
problem özellikleri taşımakla birlikte bütün bu sınıflandırmaları içine alan daha geniş bir
kavramdır. Geleneksel sözel problemlerde olan öğrenciyi yönlendirecek anahtar kelimelerin
ve hazır kalıpların olmaması, açık uçlu olması ve tek bir doğru cevabının ve çözüm yolunun
olmaması modelleme etkinliklerinin önemli özellikleridir. Matematiksel modelleme sürecinde
verilenleri kullanarak bir çözüme ulaşma, çözümü gerçek hayat durumuyla karşılaştırma,
eğer yeterli değilse çözümü geliştirme veya daha farklı bir çözüm geliştirme gibi birden fazla
döngü vardır. Matematiksel modelleme sürecinde bahsedilen modelleme döngüsü, yani
modellemenin döngü içeren bir süreç olduğu fikri, modelleme yaklaşımlarında gözlemlenen
ortak fikir olarak karşımıza çıkmaktadır (Zbiek ve Conner, 2006).
Matematiksel modellemeye getirilen farklı yaklaşımlar incelendiğinde, modellemenin
matematik eğitiminde yapılandırmacı ve sosyal yapılandırmacı yaklaşımlarla ortak noktaları
dikkat çekmektedir. Modelleme sürecinde öğrencinin çözüm bulması, çözümü test etmesi ve
alternatif çözüm üretmesi döngüsünde aktif rol alması ve sürecin sonunda bir matematiksel
model geliştirmesi yapılandırmacı anlayışın bireyin zihinsel gelişim sürecini merkeze alan
yaklaşımını yansıtmaktadır (Lesh ve Doerr, 2003b; Lesh ve Lehrer, 2003; Lingefjard, 2006).
Ayrıca

farklı

modelleme

yaklaşımları

gerçek

hayat

bağlamı

ortak

paydasında

buluşmaktadırlar. Fakat gerçek hayat durumunun ne derece idealleştirilmiş veya ne derece
otantik olduğu farklı yaklaşımların ayrılma noktasıdır (Niss ve diğerleri, 2007).
Diğer yandan modelleme etkinliklerinin grup çalışması olarak yapılması gerektiği farklı
modelleme yaklaşımlarının buluştuğu bir diğer ortak noktadır ve grup çalışması matematik
eğitiminde modellemenin önemli unsurlarındandır (Zawojewski, Lesh ve English, 2003).
Matematiksel modelleme süreci, grup çalışması olarak gerçekleştirilmesi ile de bilişsel,
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sosyal ve duyuşsal fazların etkileşimini içermektedir. Zawojewski ve arkadaşlarına (2003)
göre geleneksel matematik problem çözme etkinliklerinde, çözülmesi beklenen bir
matematiksel (nümerik) sonuç olduğu için paylaşılmaya ihtiyaç yoktur ve bu nedenle sosyal
yönü çok zayıftır. Ancak matematiksel modelleme etkinliklerinde model oluşturma ve modeli
genelleme ilkeleri, geliştirilen bir modelin paylaşılabilir ve tekrar kullanılabilir olmasını
sağlamaktadır. Modelleme etkinliklerinde grup çalışma sürecinde her bir öğrenci kendi dış
temsilleriyle problemi yorumlamakta ve bu yorumlar grupça tartışılmaktadır. Her bir bireyin
ortaya attığı model tartışılıp, değerlendirildikten sonra en uygun model oluşturulmaktadır.
Oluşturulan model başkaları tarafından kullanılacağından, öğrenciler her bir süreci, yöntemi
ve stratejiyi açıklamak durumundadır (Zawojewski ve diğerleri, 2003). Burada yine grup
çalışmasında grup üyelerinin birbirlerini değerlendirmesiyle öğretmen tek değerlendirme
kaynağı olmaktan çıkmakta olduğu söylenebilir. Burada grup tartışması sürecinde grup
üyelerinin iletişim becerilerini geliştirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
2.2. Öğretmen(lik) Bilgisi ve Modelleme
Shulman (1987) öğretmen bilgisini, 7 kategoride ele almıştır. Bunlar: Özel Alan Bilgisi,
Genel Pedagojik Bilgi, Eğitim Programı Bilgisi, Pedagojik Alan Bilgisi, Öğrenenlerin Bilgisi ve
Onların özellikleri Bilgisi, Eğitim Sistemi Bilgisi ve Eğitim Hedefleri, Amaçları, Değerleri ile
Felsefi ve Tarihsel Temelleri Bilgisidir. Konu Alan Bilgisi: Alan ile ilgili kavramları, ilkeleri,
fikirleri ve aralarındaki ilişkileri, yapılan uygulamaları, bu tür bilginin gelişimindeki yaklaşımları
içerir (Shulman, 1986). Konu Öğretimdeki Amaç Bilgisi: Öğretmenin bir öğretim stratejisini
kullanması değil, bu stratejinin uygulanmasındaki amaç öğretmenin öğretimindeki amaç
bilgisine göre değişmesidir. Öğrenciyi Anlama Bilgisi Kategorisi: Bu kategori öğretmenin,
öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve belirli konuları anlamadaki öğrenci zorluklarını bilmeyi
içerir (Magnusson ve diğerleri, 1999). Ayrıca öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarını da
içerir (Gess-Newsome, 1999). Öğretim Programı Bilgisi: Müfredat amaç ile hedeflerinin ve
belirli müfredat programlarının bilinmesi sonucu oluşur (Magnusson ve diğerleri, 1999).
Öğretim Stratejileri Bilgisi: Daha genel stratejileri ve özel konulara uygun stratejileri bilmeyi
içerir. Değerlendirme Bilgisi: Bu bilgi türü, konu alanında belirli ölçme ve değerlendirme
araçlarını, uygulamaları bilmeyi içerir. Öğretmenlerin, kendi dersleri için uygun olan ürün ve
sonuç değerlendirme stratejilerini bilmeyi içerir. Ayrıca bu bilgi türü kapsamında öğretmen
kendi öğretimi ile ilgili bilgi almak için değerlendirme sonuçlarını da kullanabilmelidir (Abell,
Appleton ve Hanuscin, 2010, s.4). Genel Pedagojik Bilgi: Shulman’ın (1987) genel pedagojik
bilgi kapsamında incelediği bu bilgi türü, öğretim ilkeleri, sınıf yönetimi, öğrenme ve
öğrenenleri, konuya özgü olmayan eğitimsel amaçları içerir. Bu bilgi türü sınıfta kullanılan
teknikler ya da metotları, öğrencilerin özelliklerini ve öğrencilerin anlamalarını değerlendirme
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stratejilerini bilmeyi içerir (Koehler ve Mishra, 2009, s.64). Bilişsel, sosyal ve gelişimsel
öğrenme teorilerini anlamak ve bunların sınıfta nasıl uygulanacağını bilmektir (Koehler ve
Mishra, 2008, s.14).
Matematiksel modelleme etkinliklerinin en güçlü yanlarından biri öğrencilere farklı
düşünme yapılarını ortaya çıkarmalarına, bunlar üzerinden kendi çözüm stratejilerini
geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlamasıdır. Buna göre modellemeyi bir
öğretim yaklaşımı olarak kullanabilmeleri için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerin farklı
düşünme yapılarını anlamaları, teşvik etmeleri ve bu düşünme yapıları üzerinden kendi
öğretim stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda,

pedagojik bilgi ile alan

bilgisinin sentezi ve alan öğretiminin nasıl yapılacağına dair sahip olunan bilgi olarak tarif
edilebilecek pedagojik alan bilgisi, Shulman (1986) tarafından literatüre kazandırıldıktan
sonra, öğrenci zorluk ve yanılgıları öğretmen bilgisinin bir bileşeni olarak ele alınmış ve
hakkında çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.

Shulman’ın ifadelerine yakından bakıldığında,

öğretmenlerin öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ve düştükleri yanılgılar hakkındaki bilgileri ile
birlikte bunların nasıl giderilebileceğine dair sahip oldukları oryantasyonlar aslında pedagojik
alan bilgilerini oluşturmaktadır.

Yapılan çalışmalarda öğretmen ve öğretmen adaylarının

öğrencilerin yaşadıkları zorluklar için ne türden çözüm yöntemleri ortaya koydukları ve zorluk
yaşayan öğrencilere nasıl dönüt vermeyi planladıkları incelenmiştir (An, Kulm ve Wu, 2004;
Chick ve Baker, 2005; Fuller, 1997; Misailidou, 2008). Alanyazında, modelleme etkinliklerinin
çözüm sürecinde, öğrencilerin, daha geniş perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu,
kendi çözümlerini değerlendirmelerini sağlayan ve farklı yaklaşımları da düşünmelerini
sağlayan tarzda sorular yani öğrencilerin düşünmelerini geliştirici yönde belirtilen bu soru
kategorilerinin hata ve zorluklarda dönüt olarak kullanılması pratik ve teorik çalışmalarda
vurgulanmıştır

(Blum ve Leiß, 2008; Doerr, 2006a, 2006b; Galbraith ve Stillman, 2006;

García, Maaß ve Wake, 2010). Bunun yanı sıra, Modelleme etkinliklerinin sınıflarda
uygulanması, geleneksel eğitim sisteminde kendi alışkın oldukları yöntemlerle dersleri
yürüten öğretmenler için alışık olmadıkları farklı bir eğitim/ortamı gerektirmektedir.
Öğretmenlerin bu uygulamaları yürütebilmeleri için de bu yöndeki pedagojik bilgilerini
geliştirmeye ihtiyaç duyacaklardır (García ve Ruiz-Higueras, 2011; Wake,

2011).

Alanyazında bazı pedagojik stratejiler ve bileşenleri pratik ve teorik çalışmalarla belirtilmiştir.
Örneğin, grup yapısı (Bracke ve Geiger, 2011; Galbraith ve Clatworthy, 1990; Ikeda ve
Stephens, 2001; Lesh ve Yoon, 2004); etkinliklere giriş ve ısındırma teknikleri (Biccard ve
Wessels, 2011; Blum, 2011; Doerr ve Lesh, 2011; García ve Ruiz-Higueras, 2011; Ferri,
2011; Lesh ve Doerr, 2003; Wake, 2011); etkinliklerin çözümlerinin sunumu (Blum, 2011;
Doerr ve Lesh, 2011; Lesh ve Doerr, 2003; Mousoulides et al. 2007; Yu ve Chang, 2011) ve
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etkinlik sürecinin bitimi (García ve Ruiz-Higueras, 2011; Lesh ve Doerr, 2003) üzerine farklı
pedagojik stratejiler vurgulanmıştır.
2.2.1. Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Gelişim
Sosyal, ekonomik ve teknolojik şartların hızla değiştiği günümüzde buna paralel olarak
değişen eğitim-öğretim anlayışı ile birlikte, matematiğin ne olduğu, nasıl öğretildiği ve
matematik bilgisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, tüm dünyada tartışılmakta ve farklı
yaklaşımlar ışığında bu sorulara cevap aranmaktadır. NCTM’ in (1989; 2000) yayınladığı
standartlar bu girişimin bir sonucudur ve matematik eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası
düzeyde yapılan reform hareketleri için bir rehber niteliğindedir. Bu değişen ve yenilenen
matematik eğitimi anlayışı ile öğretmenlerin sahip olması beklenen bilgi ve becerilerin niteliği
de farklılaşmıştır. Bu durum, gelişen şartlara uygun nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla
var olan öğretmen yetiştirme programlarının yeniden gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini
gerekli kılmıştır. Örneğin, Türkiye’ de 1996 yılında öğretmen yetiştirme programlarının
yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmış ve bu çalışmalar sonucunda reform
niteliğinde değişiklikler yapılmıştır (Koca, Yaman ve Şen, 2005). Bunun yanı sıra, yenilikçi
öğretim programlarını hayata geçirmeleri beklenen öğretmenlerin mesleki gelişimlerine imkân
verecek hizmet içi programların da yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Geleneksel mesleki gelişim modellerinin bu amaca hizmet etmekte yetersiz kaldığı
bilinen bir gerçektir (Guskey,1986; 2002; Hawley ve Valli, 1999, Sowder, 2007). Bu alanda
yapılan çalışmalar, hizmet içi eğitimlerin, öğretmenlerin mesleki gelişimleri bakımından
etkisinin beklenilenden az olmasının somut bazı nedenlerini ortaya koymaktadır. Bu durumu
modelleme perspektifinden açıklamaya çalışan Schorr ve Koellner-Clark’a (2003) göre, bu
programların, öğretmenlerin eğitim-öğretim yaklaşımlarını değiştirmede yetersiz kalmasının
nedeni, onlara bu yaklaşımlarla ile ilgili sahip oldukları kavramsal modelleri ortaya çıkarma,
test etme, geliştirme imkânı veren öğrenme ortamları sağlayamamalarıdır. Öğretmenlerin
duyuşsal yönden hazır bulunuşlukları da süreci etkileyen bir diğer önemli faktördür.
Öğretmenleri mesleki gelişim programlarına katılmaya motive eden ya da tersine
katılmalarını engelleyen etkenleri göz önünde bulundurmayan girişimler sonuçsuz kalacaktır
(Guskey, 1986). Örneğin öğretmenlerin çalıştıkları ortam ve koşullarla benzerlik göstermeyen
bir ortamda sürdürülen ve onların işleri dışında fazladan zaman ayırmalarını gerektiren kısa
süreli hizmet içi eğitimlerde öğretmenler, kazanmaları beklenen bilgi ve becerile karşı bir
direnç göstermektedirler (Hargreaves, 1995).
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2.2.1.1. Başarılı Bir Mesleki Gelişim Programının Amacı ve Özellikleri
Öğretmen yetiştirme programlarının niteliğini arttırma girişimleri bazı yönlerden olumlu
sonuçlar verse de, öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında edindikleri bilgi, beceri ve
tutumları göreve başladıklarında çoğu zaman uygulamaya dökemedikleri bilinmektedir. Uzun
yıllar okul sıralarında öğrenci kimliğiyle gözlemleyerek oluşturdukları öğretme ve öğretmenlik
ile ilgili fikirleri, onlarda kalıcı bir iz bırakmakta ve bu durum onların eğitimleri sürecinde
kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve tutumları tam anlamıyla içselleştirememelerine
neden olmaktadır. Bu gözlemler sonucu sahip oldukları önyargılar ve inançlar, kendilerine
özgü öğretim yaklaşımlarını ve stratejilerini, diğer bir deyişle kendi öğretmenlik kimliklerini
geliştirmelerine engel olmaktadır (Masingila ve Doerr, 2002; Pajares, 1992).
Mesleki gelişimin diğer önemli parçası olan hizmet içi eğitim için de benzer şeyler
söylenebilir. Burada, öğretmenlerin öğrencilik deneyimlerine ek olarak yılların mesleki
deneyimiyle edindikleri bazı bilgi, tutum ve inançları, onların değişime karşı direnç
göstermelerine neden olabilmektedir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birlikte dengelerin
hızla değiştiği dünyamızda, her meslekten insanı yetiştiren öğretmenlerin eğitiminin hayat
boyu sürmesi ve devamlılığı olması gereken bir süreç olduğu söylenebilir. Ancak bu sürecin
uzunluğu ve devamlılığı kadar, niteliği de önemlidir. Buna göre bir mesleki gelişim
programının en önemli çıktısı ve başarısı öğretmenlerin inançlarında, bilgilerinde ve öğretim
yöntemlerindeki değişimdir (Guskey, 2002; Sowder, 2007). Bu değişimler, öğretmenleri
uygun materyal seçimi, dersin planlanması ve sınıfın, tüm öğrencilerin öğrenmesini teşvik
edecek ve destekleyecek şekilde, yönetimi gibi öğretim durumlarına yansımaktadır ve
böylelikle öğrencilerin öğrenme süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Benzer düşünceyle
Borko ve Putnam’a (1995) göre, öğretmenlere alan bilgisi, öğrenme ve öğrenciler ile ilgili yeni
düşünme şekilleri kazandıran ve böylece onların öğretim becerilerini güçlendiren mesleki
gelişim programı başarılı olarak nitelendirilebilir.
Bir mesleki gelişim programının başarılı olabilmesi için öncelikle amaçlarının çok iyi
belirlenmiş olması gerekmektedir (Hawley ve Valli, 1999). Bu amaçlar ise, yenilenen
matematik eğitimi vizyonuna uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımı benimsemeleri beklenen
öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları öğrenme deneyimlerine göre şekillenmelidir (Sowder,
2007). Öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları mesleki deneyimler bazı araştırmacılar tarafından
ortaya koyulmuştur (Ball ve Cohen, 1999; Friel ve Bright, 1997). Bu bilgiler çerçevesinde bir
mesleki gelişim programının 6 temel amacını belirleyen Sowder’a (2007) göre, bu programlar
öğretmenlerin, (a) matematik öğrenimi ve öğretimi ile ilgili ortak bir vizyon geliştirmelerine, (b)
öğretim yaptıkları seviyede sağlam bir matematik bilgisine sahip olmalarına, (c) öğrencilerin
matematiği nasıl öğrendiğini anlamalarına, (d) pedagojik alan bilgilerini güçlendirmelerine, (e)
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eğitimde eşitliğin rolünü benimsemelerine ve (f) matematik öğretmeni olarak kendi kimliklerini
oluşturmalarına yardım etmelidir (s.161).
Nihai amaç olan öğrenci başarısı bakımından olumlu sonuçlar veren programların
özelliklerini ve başarılarının nelere bağlı olduğunu inceleyen araştırmaların sonuçları, mesleki
gelişim modellerinin tasarımında rehber olabilecek bazı ölçütler ortaya koymaktadır. Hawley
ve Valli (1999) ve Elmore (2002), başarıya ulaşmış mesleki gelişim programlarını analiz
ederek öne çıkan bazı özellikleri listelemişlerdir. Buna göre programın amacının iyi
belirlenmesi ve öğretmenlerden beklenen öğretim şeklinin iyi modellenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, öğretim yaklaşımında/yönteminde değişiklik yapmak için ilgili kişilerin onayını ve
desteğini almak, öğretmenlere işbirlikçi bir ortamda problem çözme gibi zengin içerikli, farklı
öğrenme ortamları sağlamak ve onlara gelişimleri için gerekli olan geribildirimleri vermek öne
çıkan diğer özellikler arasındadır. Wilson ve Berne’ye (1999) göre, öğretmenlere kendi
ihtiyaçlarını kendileri tespit edebilmeleri için ortam sağlanmalı ve mesleki gelişim programını
planlarken onların da görüşleri alınmalıdır.
Önemi vurgulanan diğer özellikler ise öğretmenlere sağlanan öğrenme ortamlarıyla
ilgilidir. Başarılı mesleki gelişim programlarında, öğretmenler öğrenci gibi aktif öğrenen
rolünde, diğer öğretmenlerle sürekli iletişim halinde, risk almanın ve eleştirel olmanın
desteklendiği bir işbirlikçi öğrenme ortamında, alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisini
yapılandırmaktadırlar (Knapp, 2003). Bunların yanında programın içeriğini yoğunlaştırmak ve
devamlılığını sağlamak da, başarıya götüren özellikler arasındadır (Elmore, 2002a; Hawley
ve Valli, 1999).
2.2.1.2. Mesleki Gelişim Yaklaşımları
Her ne kadar öğretmen eğitimi hizmet öncesi ve hizmet içi olarak ikiye ayrılsa da, bu iki
süreç öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin ayrılmaz iki parçasıdır ve birbirini tamamlar
niteliktedir. Ancak diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu süreçler birbirinden ayrı
bir şekilde gelişmekte ve dolayısıyla asıl amaca, yani öğretmeyi öğrenme amacına, hizmet
etmekte yetersiz kalmaktadır (Hawley ve Valli, 1999). Zoest and Bohl’a (2005) göre
öğretmenler, hizmet öncesi ve hizmet içi gelişim süreçlerinde, farklı kimliklerle farklı öğrenme
ortamlarında yer alırlar: öğrenci olarak üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarında,
stajyer olarak sınıf ortamında, öğretmen olarak sınıf ortamında ve/veya mesleki gelişim
programlarında. Ancak bu öğrenme ortamları birbirini tamamlar ve destekler nitelikte
olmadığından, öğretmenler çoğu zaman bir öğrenme ortamında edindikleri kazanımları
diğerine aktaramamakta ve dolayısıyla bu süreçlerin mesleki gelişim açsından kalıcı bir etkisi
olmamaktadır. Buna göre, öğretmenlerin öğretmeyi öğrenme süreçlerini desteklemek ve
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güçlendirmek için tüm bu öğrenim ortamlarının makul bir şekilde bütünleştirildiği bir
yapılandırma kaçınılmazdır (Zoest ve Bohl, 2005).
“Mesleki gelişim” bazı araştırmacılarca hizmet içi öğretmen eğitimi bakımından ele
alınsa da Sowder’a (2007) göre bu kavram, öğretmenlerin öğretmeyi öğrenme süreçlerinde
yer aldıkları tüm öğrenim ortamlarını ve etkinliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Diğer bir
deyişle, meslekteki öğretmenlerin mesleki gelişimleri için benimsenecek yaklaşımlar ya da
uygulanacak stratejiler öğretmen adaylarının eğitiminde de kullanılabilir. Sowder’ın bu bakış
açısı, Zoest ve Bohl’un (2005) bütünleştirilmiş öğretmen eğitimi yaklaşımını destekler
niteliktedir. Benzer bir yaklaşımla Cochran-Smith ve Lytle (1999) öğretme bilgisini ve bu
bilgiyi kazanma şeklini üç farklı boyutta ele almıştır. Bunlardan ilki, öğretmen adaylarının
öğretmen yetiştirme programlarında ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında
edindikleri bilgidir ve en belirgin özelliği bir başkası tarafından öğretmenlerle paylaşılan bir
bilgi olmasıdır. Bu en yaygın olarak bilinen ve uygulanan bilgilenme şeklinin yanı sıra, diğer
ikisinde, öğretmenler aktif olarak kendi ve/veya meslektaşlarının öğretim deneyimlerini analiz
ederek ya da kendi sınıf ve okul ortamlarında sistematik bir şekilde araştırma yaparak bilgi
edinirler. Bu sınıflandırma da, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen öğrenme
ortamlarının çeşitliliğini vurgular niteliktedir.
Öğretmenlerin matematik öğretmeyi öğrenme süreçlerine yönelik mesleki gelişim
yaklaşımlarını ve bu doğrultuda geliştirilmiş mesleki gelişim programları öğrencilerin
düşünme yapılarına, örnek olaylara veya müfredat odaklı olabildiği gibi ders alma (formal
course work) odaklı da olabilmektedir (Sowder, 2007). Öğrencilerin düşünme yapıları odaklı
mesleki gelişim yaklaşımı, gerek araştırma çalışmaları sonucu ortaya konulmuş gerekse
direkt gerçek öğrenci çözümleri üzerinden, sistemli bir şekilde öğrencilerin düşünme
yapılarını

inceleyerek

ve

yorumlayarak

öğretmenleri

eğitme

prensibine

dayalıdır.

Öğretmenlerin, öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili bilgisi, Shulman’ın (1986) tanımladığı
pedagojik alan bilgisinin en önemli bileşenlerinden biridir ve son zamanlarda öğretmen
eğitimi ve mesleki gelişimi ile ilgili üzerinde en çok durulan konulardan biri olmuştur (Kieran,
2007; Sowder, 2007). Öğrenciler çok farklı düşünme şekillerine sahip olabilmektedirler. Bu
farklı düşünme yapılarının ortaya çıkartıldığı ve desteklendiği bir öğrenme ortamı yenilenen
eğitim-öğretim anlayışına uygun bireylerin yetişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Yapılan
araştırmalar da, öğretmenlerin öğrencilerin farklı düşünme yapıları ile ilgili bilgi sahibi
olmalarının ve daha da önemlisi, kendi bilgilerini, inançlarını ve öğretim planlarını bu bilgi
doğrultusunda şekillendirmelerinin önemine vurgu yapmaktadır (Carpenter, Fennema,
Peterson, Chiang ve Loef, 1989; Fennema, Franke, Carpenter ve Carey, 1993; Nathan ve
Koedinger, 2000a; 2000b). Öte yandan, Carpenter, Fennema ve Franke’ye (1996) göre,
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öğretmenlerin, öğrencilerin düşünme yapılarını anlamaları, pedagojik alan bilgisinin yanında,
pedagojik bilgilerini ve alan bilgilerini geliştirmelerine de yardımcı olacaktır. Öğretmen eğitimi
ile ilgili yapılan “Bilişsel Yönlendirmeli Öğretim” (Cognitively Guided Instruction, Carpenter,
Fennema, Franke, 1996) ve “Çok Katmanlı Program Geliştirme” (Multi-tier Program
Development, Clark ve Lesh, 2003) gibi uluslararası mesleki gelişim programlarında,
öğrencilerin düşünme yapıları üzerinden eğitilen öğretmenler, bu bilgileri eğitim öğretim
planlarına entegre edebilmiş ve öğrencilerinin başarılarına katkıda bulunabilmişlerdir
(Carpenter, Fennema, Peterson, Chiang ve Loef, 1989; Fennema, Franke, Carpenter ve
Carey, 1993). Bu yaklaşıma göre tasarlanmış diğer mesleki gelişim projeleri de benzer
sonuçlara işaret etmektedir (Gearhart ve Saxe, 2004; Schifter, Russell ve Bastable, 1999).
Örnek olay odaklı mesleki gelişim yaklaşımında da öğretmenler ya da öğretmen
adayları, örnek olaylar üzerinden, bir uzman rehberliğinde ve işbirlikçi bir ortamda, farklı
öğretim pratikleri üzerine düşünme, tartışma ve nihai olarak da kendi öğretim pratiklerini
eleştirel bir şekilde yeniden gözden geçirme fırsatı bulurlar (Barnett, 1991, 1998). Hukuk ve
tıp gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan bu öğretim yaklaşımı, pratikte öğrenmeyi
desteklemesi açısından öğretmen eğitiminde de son zamanlarda sıkça başvurulan
stratejilerden biri haline gelmiştir. Bunun nedeni ise sosyal öğrenme teorilerinin, bu zamana
kadar çoğunlukla bilişsel öğrenme teorileri ile açıklan öğretmeyi öğrenme sürecini incelemek
için daha uygun bir yaklaşım olduğu konusundaki görüş birliğidir (Lerman, 2001). Piaget’nin
bireysel ve bilişsel yaklaşımına ek olarak, öğrenmeyi sosyokültürel yönden tanımlayan ve
sosyal iletişimi/etkileşimi öğrenmenin merkezine koyan Vygotsky’nin fikirleri şimdilerde sosyal
öğrenme merkezli mesleki gelişim programlarının temelini oluşturmaktadır. Vygotsky’nin
öğrenmenin sosyal ve kültürel boyutu hakkındaki görüşlerinden hareketle ortaya çıkan Lave
ve Wenger’in (1991) yerleşik öğrenme (situated learning) tanımlamasına göre öğrenme,
öğrenmenin gerçekleştiği bağlamla doğrudan ilişkilidir ve bir ortamdan diğerine transfer
edilemez. Diğer bir ifadeyle, bir bilginin niteliği, o bilginin nasıl elde edildiği ve nasıl
kullanıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Benzer bir düşünceyle Cooney (1999), özellikle öğretmen
adaylarının öğretme pratiğini anlamaları için, onların öğretmen bilgisinin hangi bağlamda
geliştiğini ve kullanıldığını gözlemlemeleri gerektiğini savunmaktadır. Bu teorik perspektiflerin
uygulamadaki en iyi örneklerinden biri olan örnek olay yaklaşımında, yazılı olarak (written
cases), görsel olarak (video cases), ya da birden fazla medya kullanılarak (multimedia cases)
oluşturulmuş örnek olaylar bağlamında öğretmenlere sosyal öğrenme ortamı sağlanmaktadır.
Bu öğretim stratejisine, özellikle öğrendikleri teorik bilgileri sınıf ortamında uygulama imkânı
kısıtlı olan ve dolayısıyla da bağlamla ilişkili olarak gelişen pratik bilgiden yoksun olan
öğretmen adaylarının eğitimi için sıklıkla başvurulmaktadır (Lampert ve Ball, 1998; Masingila
ve Doerr, 2002). Öğretmenler için de farklı öğretim pratiklerini analiz etme, alternatif
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yaklaşımları inceleme ve değerlendirme, bunları meslektaşlarıyla birlikte kritik etme ve böyle
işbirlikçi bir öğrenme ortamında kendi öğretim pratiklerini sorgulama becerisi kazanma
imkânı vermesi açısından, önemli bir mesleki gelişim yaklaşımı olarak kullanılmaktadır.
Matematik

dersi

öğretim

programlarının

beklenildiği

gibi

öğrenci

başarısına

yansımasında önemli bir rol üstlenen öğretmenlerin, bu programlar kapsamında geliştirilen
yenilikçi öğretim materyallerini etkili bir şekilde kullanabilme becerileri, en az geliştirilen
materyallerin niteliği kadar önemlidir. Remillard (2000), yenilenen öğretim programlarına
uygun olarak geliştirilen ders kitaplarının, öğretmenlere bu ders kitaplarını etkili bir şekilde
kullanmaları için gereken eğitim verilmediği sürece, tek başına bir anlam ifade etmeyeceği
görüşünü savunmaktadır. Öğretmenlerin bu becerilerini arttırmayı amaçlayan ve bu sayede
öğretmenlerin alan/pedagojik alan bilgisinin artacağı varsayımına dayanan diğer bir mesleki
gelişim yaklaşımı da, müfredat odaklı yaklaşımdır (Sowder, 2007). Bu bağlamda, yenilikçi
matematik eğitimi anlayışının bir uzantısı olarak geliştirilen öğretim programları ve öğretim
materyalleri de (ders kitapları, bilgisayar programları, vs.), öğretmenlerin mesleki gelişimlerini
destekleyen bir öğrenme ortamı olarak düşünülebilmektedir (Schifter, Russell ve Bastable,
1999). Ancak, aynı varsayıma dayanmalarına rağmen, bu yaklaşımın uygulamadaki örnekleri
birbirinden

farklı

olabilmektedir.

Örneğin,

kimi

araştırmacılar

öğretmen

adaylarına,

matematiğin doğası ve matematikteki önemli kavramları anlamalarını sağlamak ve problem
çözme becerilerini arttırmak için, bu amaçla özel olarak seçilmiş problemleri bir öğrenme
ortamı

olarak

kullanmaktadırlar

(Borasi,

Fonzi,

Smith,

Rose,

1999).

Kimileri

ise

öğretmenlerin, sınıflarında uyguladıkları öğretim programlarına ve öğrettikleri matematiğe
farklı bir gözle bakmalarını sağlayarak onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar
(Sowder ve diğerleri, 1998).
Öğretmenler eğitimin hemen hemen her basamağında önemli görevler yerine
getirmekle birlikte sınıf içindeki rolleri çok daha önem arz etmektedir (Sowder, 2007; Franke,
Kazemi, Battey, 2007). Öğretmenlerin bu önemli görevlerini yerine getirebilmeleri açısından
gerekli bilgileri edinmelerinde onların eğitimi ve mesleki gelişimleri önemli hale gelmektedir
(Sowder, 2007; Opfer ve Pedder, 2011). Ayrıca, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının
eğitimi ve profesyonel gelişimlerinin sağlanması eğitimin ilerlemesinde önemli bir paya
sahiptir (Guskey, 2002; Borko, 2004). Sowder’a (2007) göre, mesleki gelişimin altı temel
hedefi bulunmaktadır. Bunlar: ortak bir vizyon geliştirme, matematiksel alan bilgisini
geliştirme, öğrencilerin nasıl düşündükleri ve öğrendiklerine yönelik anlayış geliştirme,
pedagojik alan bilgisini geliştirme, okul matematiğinde eşitliğin rolü hakkında anlayış
geliştirme

ve

öğretmenlerin

kendilerini

matematik

öğretmeni

oldukları

duygusunu

geliştirmedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar (örneğin NCTM, OECD, MEB)
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öğretmenlere yönelik mesleki yeterlilikler ve standartlar (NCTM, 1989, 1991; MEB, 2011)
belirleyerek yayınladıkları dokümanlarda ilan etmişlerdir. Yine bu kapsamda, öğretmen
adaylarının örgün eğitim aldıkları programlar için ortak bir vizyon oluşturmak ve bunu
sürdürebilmek için bir takım kriterler öngörülmüştür (NCTM/NCATE, 2012). OECD’ye (2009)
göre, öğretmenler için mesleki gelişim çeşitlerinin içerisinde kurslar/çalıştaylar, eğitimsel
konferans ve seminerler, yeterlik programları, diğer okullara düzenlenen gözlem ziyaretleri
gibi çalışmalar yer almaktadır. Sowder (2007) ise mesleki gelişim çeşitlerini Cochran-Smith
ve Lytle (1999) tarafından önerilen öğretmen bilgisi türlerine göre yapılandırarak ifade
etmiştir. Bu kapsamda uygulama için bilgi (knowledge-for-practice), uygulamadaki bilgi
(knowledge-in-practice)

ve

uygulamanın

bilgisi

(knowledge-of-practice)

öğretmenlerin

mesleki gelişim çeşitlerini açıklamada kullanılmıştır. Öğretmenlerin uygulama için gerekli
bilgileri (knowledge-for-practice) nasıl elde edeceklerine yönelik olarak 4 farklı bakış açısı
söz konusudur. Buna göre öğrencinin düşünmesini temel alan yaklaşımlar (ör. Cerpenter ve
Fennema, 1992; Fennema et al., 1993; Fennema et al., 1996), öğretim programını temel
alan yaklaşımlar (ör. Borasi ve Fonzi, 1999, 2002; Borasi, Fonzi, Smith ve Rose, 1999),
örnek durum çalışmalarını temel alan yaklaşımlar (Richert, 1991; Merseth, 1996; Seago ve
Mumme, 2002; Masingila ve Doerr, 2002; Van Es ve Sherin, 2002) ve formel ders
çalışmalarını temel alan yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son zamanlarda öğretmenlerin matematiği etkili bir şekilde öğretebilmesi için gerekli
yeterlik ve standartlara güçlü bir şekilde vurgu yapılmaktadır. Öğretmen eğitiminde ve
mesleki gelişim programlarında, matematiksel modelleme bilgisi hem bir mesleki standart
olarak ifade edilmekte (NCTM, 1991), hem de örgün öğretmen yetiştirme programları için bir
kıstas olarak (NCTM/NCATE, 2012) öğretmenlerin matematik öğretimi ve mesleki gelişimleri
için öneminin altı çizilmektedir. Ayrıca MEB tarafından açıklanan “Matematik Öğretmeni Özel
Alan Yeterlikleri” dokümanında matematiksel modelleme bilgisi, matematiksel alan bilgisi için
bir yeterlik olduğu vurgulanmaktadır (MEB, 2011).
Matematiksel modelleme bilgisinin ve pedagojisinin öğretmenlere kazandırılmasında
öğretmen yetiştirme programlarındaki dersler ve mesleki gelişim programları kilit öneme
sahiptir. Bu bağlamda, öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerine yapılan çalışmalar, açılan
dersler içerik olarak öğretim ve yansımayı içerdiğinde, dersler uzun süreli olduğunda ve
öğretmenlerin öğretimi ile ilgili etkenler kontrol edildiğinde mesleki gelişim kapsamında derste
yapılan uygulamaların öğretmenlerin bilgilerinde değişikliğe sebep olduğunu göstermiştir
(Tirosh ve Graeber, 2003; Wilson ve Cooney, 2002). Benzer şekilde, Hill ve Ball (2004)
tarafından yürütülen çalışmada, mesleki gelişim programına katılan öğretmenlerin matematik
öğretimindeki bilgilerinde ilerleme olduğunu göstermiştir. Matematiksel modelleme bilgisinin
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elde edilmesinde derslerin ve mesleki gelişim programlarının önemi birçok araştırmacı
tarafından vurgulanmaktadır (Blum ve Niss, 1991; Kaiser, Blomhøj ve Sriraman, 2006;
Lingefjärd, 2007). Ancak, birçok ülkenin okul müfredatında yer almasına rağmen,
matematiksel modellemenin üniversite düzeyindeki öğretmen yetiştirme programlarındaki
derslerde yer almadığı araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir. (Lingefjärd, 2007;
Borromeo-Ferri ve Blum, 2009).
Son yıllarda hizmet öncesinde ve hizmet içinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine
yönelik matematiksel modellemeye yönelik bazı ders tasarım ve uygulama çalışmaları göze
çarpmaktadır (Barbosa, 2001; Holmquist ve Lingefjärd, 2003; Jiang, McClintock ve O’Brien,
2003; Lingefjärd, 2006; Kaiser ve Schwarz, 2006; Blomhøj ve Kjeldsen, 2006; Borromeo
Ferri ve Blum, 2009; Maaß ve Gurlitt, 2011). Bu çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla hizmet
öncesi öğretmen eğitimine yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Derslerin tasarlanması,
uygulanması ve amaçları bakımından ortak bir anlayıştan söz etmek mümkün değildir.
Derslerin amaçlarına göre modellemeyi öğretmeyi hedefleyen çalışmalar (Lingefjärd, 2006,
2007; Blomhøj ve Kjeldsen, 2006; Borromeo Ferri ve Blum, 2009; Maaß ve Gurlitt, 2011),
öğretmenlere modelleme sürecini yaşatmak suretiyle bilgi ve deneyim kazanmalarına yönelik
olan çalışmalar (Holmquist ve Lingefjärd, 2003; Jiang, McClintock ve O’Brien, 2003) ve
matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ve öğretmen adaylarının
eğitimine yönelik olan çalışmalar (Barbosa, 2001; Kaiser ve Schwarz, 2006) şeklinde
kategorilere ayırmak mümkündür. Yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve daha çok
araştırmanın yapılması gerekliliği birçok araştırmacı tarafından dile getirilen önemli bir
husustur (Blum ve diğerleri, 2002; Niss ve diğerleri, 2007).
2.2.2. Modelleme Yaklaşımına Göre Mesleki Gelişim
Model ve modelleme perspektifine göre öğretmenlerin öğretme/öğrenme ile ilgili
mesleki bilgi ve becerisi bu yönde geliştirdikleri zihinsel modellerin niteliği ile ilgilidir.
Öğretmenler gerek öğrencilik gerekse öğretmenlik deneyimlerinden sahip oldukları zihinsel
modeller ile öğretim durumlarını yorumlarlar ve ona göre bir eğitim öğretim yaklaşımı
benimserler. Bu zihinsel modeller öğretmenin sınıf ortamında neyi/neden/niçin yaptığını
belirleyen en önemli unsurlardır (Doerr ve Lesh, 2003).
Bu teorik çerçeveden bakıldığında, öğretmenlerin mesleki gelişimleri yönünden
odaklanılması gereken, öğretme ve öğrenme ile ilgili sahip oldukları zihinsel modellerin
doğası ve gelişimi olmalıdır (Doerr ve Lesh, 2003). Diğer bir ifadeyle, öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine destek olmak demek, onların öğretme/öğrenme ile ilgili zihinsel modellerini
ortaya çıkarmalarına ve bu zihinsel modellerin zamanla daha karmaşık, güçlü ve sofistike
hale gelmeleri için gereken test etme, düzenleme, iyileştirme ve geliştirme süreçlerini
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yaşamalarına imkân veren ortamlar sağlamak anlamına gelmektedir. Böylece öğretmenlere
ne yapmaları gerektiğini söylemek ve onları tek tip bir öğretmen modeline göre
eğitmeye/yönlendirmeye çalışmak yerine, onları bilinenin aksine, aslında karmaşık ve çok
boyutlu bir problem çözme süreci olarak da tanımlanabilen öğretme sürecine hazırlayabilmek
esas amaç olmalıdır. Bunun yolu ise onların zihinlerinde öğretim ile ilgili, güçlü, çok yönlü ve
kapsamlı modeller oluşmasını sağlamaktan geçmektedir (Koellner-Clark ve Lesh, 2003;
Schorr ve Lesh, 2003).
Matematiksel modelleme etkinliklerinin en güçlü yanlarından biri de öğrencilere farklı
düşünme yapılarını ortaya çıkarmalarına, bunlar üzerinden kendi çözüm stratejilerini
geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlamasıdır. Buna göre modellemeyi bir
öğretim yaklaşımı olarak kullanabilmeleri için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerin farklı
düşünme yapılarını anlamaları, teşvik etmeleri ve bu düşünme yapıları üzerinden kendi
öğretim stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir (Doerr, 2007). Ancak bu öğretmen yetiştirme
programlarında alınan eğitim ile kendiliğinden gelişen bir beceri değildir. Öğretmenlerin
kendilerini bu yönde geliştirecek öğrenme ortamlarına ihtiyaçları vardır (Niss, Blum ve
Galbraith, 2007).
Matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasının ön şartı meslekteki
öğretmenlerin bu konudaki tutum, bilgi ve becerilerinin yeterli düzeyde olmasıdır.
Matematiksel modellemenin sınıf ortamında kullanılabilmesi ve modelleme yaklaşımına
uygun bir müfredatın uygulanabilmesinde öğretmenin önemli rolü birçok araştırmacı
tarafından vurgulanmaktadır (English, 2003; Lesh, Hoover, Hole, Kelly ve Post, 2000; Lesh
ve Lehrer, 2003). Blum ve Niss’e (1991) göre matematik dışı bazı beceriler de gerektiği için
dersin öğretmenleri zorlayıcı bir süreç haline gelmesi, öğretmenlerin kendilerini güvende
hissedememeleri ve öğrenci başarılarını değerlendirmede yaşanan güçlükler modelleme
tabanlı bir dersin uygulamasında öğretmenlerin yaşadıkları temel zorluklardan bazılarıdır.
Zaman tanzimi problemi, öğretmenlerin olumsuz tutumları ve modelleme etkinlikleri
sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin rollerindeki değişim de modelleme etkinliklerinin sınıf
ortamında kullanılmasını zorlaştıran diğer unsurlardır.
Model ve modelleme yaklaşımı matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının alan
bilgisi

ve

pedagojik

bilgisinin

ötesinde

donanımlara

sahip

olması

gerektiğinden

bahsetmektedir (Lesh ve Doerr, 2003a; Schorr ve Lesh, 2003). Öğretmenin, alan bilgisi ve
pedagojik bilgisinin yanı sıra psikoloji ve öğrencilerde matematiksel düşünmenin gelişim
süreçleri gibi konularda da derinlemesine bilgi sahibi olması gerekmektedir. Öğretmenlerin
mesleki gelişimi için, öğrencilerde olduğu gibi, sahip oldukları bilgilerini derinleştirecekleri,
geliştirecekleri ve bilgilerini paylaşabilecekleri, matematiksel bilgilerini oluşturacakları farklı
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tecrübeler ve ortamlara ihtiyaçlarının olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir
(Lesh, Amit ve Schorr, 1997; Schor ve Lesh, 2003). Schorr ve Lesh’e (2003) göre matematik
eğitimindeki birçok problemin kaynağı öğretmen-öğrenci arasındaki iletişim problemlerinden
kaynaklanmaktadır. Bir öğretmenin, bir kavramın öğrenciler tarafından nasıl öğrenildiği, bu
kavram öğrenilirken hangi zihinsel süreçlerin gerekli olduğu gibi öğrencilerin düşünme
süreçlerine

ilişkin

bilgisinin

olmaması

pedagojik

alan

bilgisinin

yetersiz

olduğunu

göstermektedir. Öğretmende var olan bu eksiklik bir kavramı öğrencilere belirli bir yolla
öğretme ve öğrencilerin de bu yolla öğreneceğini düşünme ve bekleme davranışına sebep
olmaktadır ki, bu öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimsizliğin en önemli kaynağıdır. Çünkü
öğrenci öğretmenin bir kavram için anlattığını ve aktardığını düşündüğü şeylerden çok daha
farklı şeyler anlamış ve o kavramı farklı bir şekilde zihninde yapılandırmış olabilir. Bu
problemi çözmek için model ve modelleme yaklaşımı öğretmen eğitiminde model-oluşturma
etkinliklerinin önemli bir yeri olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu etkinliklerde öğretmenler
veya öğretmen adayları matematiksel bir modelin, kavramın ortaya çıkması için öğrencilerin
hangi düşünme süreçlerinden geçtiğini ve bu sürecin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini
yaşayarak öğreneceklerdir (Doerr ve Lesh, 2003). Yani bu yaklaşım öğrencilerin yaşayacağı
süreçler hakkında öğretmenlerin daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamak için bu süreçlerin
onlara da yaşatılması gerektiğini söylemektedir. Nitekim Schorr ve Lesh (2003) tarafından
öğretmenlerle küçük grup çalışmaları şeklinde model oluşturma etkinliklerinden oluşan uzun
süreli bir proje çalışması yapılmıştır. Sonuçları itibariyle bu çalışma, öğretmenlerin: (a)
problem çözme etkinliklerinde öğrencilerde gözlemlenmesi gereken en önemli davranışlar
konusundaki

algılamalarında

(b)

öğrencilerin

cevaplarında

güçlü

ve

zayıf

olarak

değerlendirilmesi gereken noktalar konusundaki görüşlerinde ve (c) ölçme-değerlendirme
konusundaki fikirlerinde önemli değişiklikler olduğunu göstermiştir.
Modelleme etkinlikleri matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için fırsat
sunmaktadır (Lesh ve Doerr, 2003a). Geleneksel yöntemde öğretmenler sahip oldukları farklı
zihinsel modellere göre bir eğitim-öğretim yaklaşımı sergilemektedirler. Öğretmenlerin sahip
oldukları modelleri geliştirmesi için zorlayıcı bir sebep olmadığı gibi böyle bir kaygısı da
yoktur. Çünkü öğretmen bilginin kaynağı, öğrenciler ise alıcı rolündedir. Ancak modelleme
yaklaşımında öğretmenlerin öğrencilerin oluşturduğu farklı çözüm yollarını, modelleri ve
gerçek hayat durumunu yorumlama biçimlerini değerlendirmek ve bunları geliştirmelerini
sağlamak

için

sahip

oldukları

zihinsel

modellerin

sınırlarını

zorlamak

durumunda

kalmaktadırlar. Öğrencilerin oluşturdukları farklı modellerden yararlanarak öğretmenler kendi
zihinsel modellerini zenginleştirmiş olacaklardır. Öğretmenlerin zihinsel modelleri öğrencilerin
sahip oldukları modellerden daha geniş bir perspektife sahip olmalıdır (Doerr ve Lesh, 2003).
Fakat araştırmalar göstermektedir ki öğretmenlerin mevcut alışkanlıklarının yanında
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matematiksel modelleme konusundaki bilgi eksikleri modellemenin sınıf içi uygulamalarının
önündeki en temel engeller olarak göze çarpmaktadır. Hatta öğretmen yetiştirme
programlarında matematiksel modellemenin ayrı bir ders olarak okutulması veya matematik
veya matematik eğitim derslerinde matematiksel modellemeden yararlanılması çok nadiren
karşımıza çıkmaktadır (Olivera ve Barbosa, 2009).
Doerr ve Lesh’e (2003) göre öğretmenler için geliştirilmiş modelleme etkinlikleri bu
öğrenme ortamını sağlayacak niteliktedir. Bu etkinlikler öğretmenlerin işbirlikçi bir ortamda
gruplar halinde çalışarak bir anlamda karmaşık bir problem çözme sürecinden geçmelerine
ve böylece kendi bilgi, beceri, inanç ve öğretim pratiklerini eleştirel bir şekilde yeniden
gözden geçirmelerine olanak vermektedir. Bu özellikleriyle Hawley and Valli’nin (1999) ve
Elmore’un (2002) başarılı bir mesleki gelişim programının temel öğelerini içeren listelerindeki
tanımlamalara

uygunluğu

göz

önüne

alındığında,

bu

etkinliklerin

mesleki

gelişim

programlarında kullanılmaya elverişli olduğu iddiası desteklenmektedir. Bu etkinliklerin en
önemli amaçları: (a) öğretmenlerin düşünme yapılarını (yani zihinsel modellerini) ortaya
çıkarmak, (b) bu zihinsel modellerin belli bir amaç doğrultusunda test edilmesini, onarılmasını
ve geliştirilmesini sağlamak ve (c) modellerin diğer öğretmenler ile paylaşılmasını ve farklı
ortamlarda tekrar kullanılmasını sağlamaktır (Doerr ve Lesh, 2003, p.133).
Bu amaçlara hizmet eden modelleme etkinliklerinin sahip oldukları özellikler, öğrenciler
için düzenlenmiş matematiksel modelleme etkinlikleriyle benzerlik göstermelidir (Chamberlin,
2004; Doerr ve Lesh, 2003. Öğrencilerin modelleme süreçlerini gözlemlemek için
kullanılabilecek bir “gözlem formu (observation sheet)” oluşturmak, öğrencilerin matematiksel
düşünme yapıları ile ilgili “düşünme şekli formu (way of thinking sheet)” doldurmak ve
bilgilendirici, örneklendirici öğrenci çözümlerinden oluşan bir dosya oluşturmak “Library of
Student Work”,

ve kavram haritası (concept map) oluşturmak öğretmen eğitimi için

tasarlanmış modelleme etkinliklerinden bazılarıdır.
Öğretmenler için tasarlanan modelleme etkinlikleri bu çalışmada iki amaca hizmet
edecektir. Bu etkinlikler literatürde “thought-revealing activities” yani düşünce ortaya çıkartan
etkinlikler olarak geçtiğinden, öğretmenlerin var olan zihinsel modelleri ile ilgili güçlü bir veri
toplama aracı olarak kullanılacaktır. Ancak Schorr ve Lesh’e (2003) göre bu etkinlikler aynı
zamanda öğretmenlerin sahip oldukları zihinsel modelleri test etme, onarma ve geliştirme için
bir çalışma ortamı görevini de görmektedirler. Bu yönüyle, öğretmenler için tasarlanmış bu
modelleme etkinlikleri öğrenciler için tasarlanmış matematiksel modelleme etkinlikleriyle
birlikte, bu çalışma kapsamında geliştirilmesi planlanan hizmet içi eğitim programının da
temelini oluşturacaktır.
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2.2.2.1. Matematiksel Modelleme Pedagojisi: Öğretmenlik Bilgi ve Becerileri
Matematiksel modellemenin matematik öğretimi sürecinde kullanılması ile ilgili
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının pedagojik gelişimi açısından kendilerinin de
modelleme etkinliklerinde kullanılan soruları öğrenciler gibi çözmesi gerektiği önemle
vurgulanmaktadır (Doerr ve Lesh, 2003; Lesh ve Doerr, 2003; Schorr ve Lesh, 2003).
Öğretmenlerin matematiksel modelleme sürecini gerek ilgili modelleme sorularını çözerek
yaşamaları, gerekse sınıf uygulamaları esnasında öğrencilerin yaşadığı süreçleri izlemeleri
onlara mesleki gelişimleri açısından çok zengin bir öğrenme ortamı sağlayabilmektedir
(Doerr ve Lesh, 2003; English, 2003). Matematiksel modelleme sürecinde farklı varsayımlara
bağlı olarak birden fazla çözüm yaklaşımı ve yöntemi ortaya çıkabileceğinden öğretmenin bu
farklı yöntemleri süreçte anlayıp değerlendirebilmesi ve gerektiği noktada doğru geri dönütler
verebilmesi için yeterli pedagojik donanıma sahip olması gerekmektedir. Bunun için bir
matematiksel modelleme etkinliği çözüm sürecinde öğrencilerin yaşayacağı süreçler
hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip olabilmeleri için öncelikle bu süreci kendilerinin
yaşamaları gerekmektedir.
Schorr ve Lesh’e (2003) göre matematik eğitimindeki birçok problem öğretmen-öğrenci
arasındaki iletişimden kaynaklıdır. Bir öğretmenin, bir kavramın öğrenciler tarafından nasıl
öğrenildiği, bu kavramın öğreniminde hangi zihinsel süreçlerden geçtikleri gibi öğrencilerin
düşünme süreçlerine ilişkin (derin) bilgisi sahibi olması beklenmektedir. Bu bilgilerin eksikliği,
bir kavramı öğrencilere belirli bir yolla öğretme ve öğrencilerin de bu yolla öğreneceğini
düşünme ve bekleme davranışına sebep olmaktadır ki, bu öğretmen-öğrenci arasındaki
iletişimsizliğin en önemli kaynağıdır. Çünkü öğrenci öğretmenin bir kavram için anlattığını ve
aktardığını düşündüğü şeylerden çok daha farklı şeyler anlamış ve o kavramı farklı bir
şekilde zihninde yapılandırmış olabilir. Schorr ve Lesh (2003) bu problemi çözmede
öğretmen

eğitiminde

modelleme

etkinliklerinin

önemli

bir

yeri

olması

gerektiğini

vurgulanmaktadır. Bu etkinliklerde öğretmenler veya öğretmen adayları matematiksel bir
modelin, kavramın ortaya çıkması için öğrencilerin hangi düşünme süreçlerinden geçtiğini ve
bu sürecin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini yaşayarak öğreneceklerdir (Lesh ve Doerr,
2003). Nitekim Schorr ve Lesh (2003) tarafından öğretmenlerle küçük grup çalışmaları
şeklinde yapılan bir çalışmanın sonucu, öğretmenlerin: (a) problem çözme etkinliklerinde
öğrencilerde gözlemlenmesi gereken en önemli davranışlar konusundaki algılamalarında (b)
öğrencilerin cevaplarında güçlü ve zayıf olarak değerlendirilmesi gereken noktalar
konusundaki görüşlerinde ve (c) ölçme-değerlendirme konusundaki fikirlerinde önemli
değişiklikler olduğunu göstermiştir.
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Modelleme etkinliklerinin matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için önemli
fırsatlar sunduğu öne sürülmektedir (bk. Lesh ve Doerr, 2003). Model ve modelleme
perspektifine (MMP) göre, model-oluşturma etkinliklerinin seçiminde ve uygulamasında
öğretmen çok önemli bir role sahiptir (Doerr ve Lesh, 2003a; English, 2003; Lesh ve Lehrer,
2003). Shorr ve Lesh (2003), öğretmenlerin öğrencilerinin dâhil olduğu modelleme süreci ve
modelleme etkinlikleri hakkında tecrübe kazanması gerektiğini ifade ederek bu süreçte
öğrencilerinin kendi bilgilerini derinleştirme, genişletme ve paylaşmayı olanak sağladığını
belirtti.

Geleneksel yöntemde, öğretmen

sahip

olduğu

farklı

modelleri

öğrencilere

aktarmaktadır. Öğretmenin sahip olduğu modelleri geliştirmesi için zorlayıcı bir sebep
olmadığı gibi böyle bir kaygısı da olmayabilir. Çünkü öğretmen bilginin kaynağı, öğrenciler
ise alıcı rolündedir.
farklı

çözüm

Ancak modelleme yaklaşımında öğretmenin öğrencilerin oluşturduğu

yollarını,

modelleri

ve

gerçek

hayat

durumunu

yorumlama

biçimini

değerlendirmesi ve geliştirmesi için kendi sahip olduğu zihinsel modellerin sınırlarını
zorlamak durumunda kalacaktır. Öğrencilerin oluşturdukları farklı modellerden öğretmen
kendi model imajını zenginleştirmiş olacaktır. Öğretmenlerin gelişimi, öğrencilerin gelişimine
benzer şekilde olmalı, yani öğrenciler için model-oluşturma etkinlikleri tasarlamada kullanılan
prensipler (Lesh ve diğerleri, 2000) öğretmenler için tasarlanacak model-oluşturma etkinlikleri
içinde geçerlidir. Öğretmenlerin zihinsel modelleri öğrencilerin sahip oldukları modellerden
daha geniş bir perspektife sahip olmalıdır.
Son zamanlarda modelleme yeterliklerini tanımlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak
bir alanyazın oluşmaktadır. Alanyazında modelleme yeterliklerinden ne anlaşılması gerektiği
anlamında herhangi bir görüş birliği bulunmamaktadır. Maaβ (2006) farklı yaklaşımları
derlemek suretiyle şu şekilde bir açıklama getirmiştir: “Modelleme yeterlilikleri modelleme
süreci uygun bir şekilde yerine getirmek için ve amaç-orjinli becerileri ve yetenekleri
içermekle birlikte en az bunlar kadar bunları harekete geçirmek için gönüllülüğü de içerir” (s.
117). Birçok araştırmacı öğrencilerin sahip olması ve matematik eğitiminin son hedefi olarak
geliştirmesi gereken modelleme yeterliklerini vurgulamaktadır (Maaß, 2006; Henning ve
Keune, 2007; Greer ve Verschaffel, 2007; Blomhaj ve Jensen, 2003). Bunun yapılabilmesi
için tutarlı bir müfredat yaklaşımı gerekmektedir (Greer ve Verschaffel, 2007). Modelleme ve
modelleme yeterlikleri kısa bir süre içinde geliştirmek yerine, okul matematiğinin gerekli bir
kısmı olarak düşünülmeli ve okul çağının ilk basamaklarından itibaren geliştirilmelidir.
Modelleme yeterlikleri öğretmenler açısından modelleme pedagojisinin bir bileşeni olarak
düşünülmelidir. Ayrıca, öğretmenler modelleme aracılığıyla öğretim gerçekleştirebilmek için
temel modelleme yeterliklerine sahip olmalıdır.
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2.2.2.2. Matematiksel Modelleme Pedagojisi: Öğretmenin Rolü ve Sınıf Yöntemi
Geleneksel yöntemlerde öğretmenin rolü genellikle gerekli bilgileri, kuralları, temel
becerileri ve süreçleri göstermek; öğrencileri seçtikleri belirli tarzda etkinlikler bağlamında bu
bilgi, kural, beceri ve süreçleri uygulayıp uygulayamadıklarını gözlemleme ve tekrar ettirme
ve bu etkinlikler sürecinde varsa öğrencilerin hatalarını düzeltme şeklinde özetlenebilir.
Modellemenin uygulamaları esnasında ise öğretmen öncelikle öğrenme ortamlarını
öğrencilerin

matematiksel

düşünme

biçimleri

ve

matematiksel

yapı

ve

modeller

geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlaması gerekmektedir (Lesh ve Doerr, 2003).
Etkinliğin uygulanması sürecinde ise geleneksel metotlardan farklı olan grup çalışması
tasarımını en verimli olabilecek şekilde düzenleme ve öğrencilerin performansları nasıl
değerlendireceği (Houston, 2007; Lingefjärd, 2002) gibi konularda strateji geliştiren bir
konumda olmalıdır. Özetle modelleme etkinlikleri uygulama sürecinde öğretmenin rolünü
öğrencilere gerektiğinde yardımcı olan, planlayıcı, uygun öğrenme ortamlarını organize eden,
danışman ve en önemlisi de öğrencilerle birlikte öğrenen diye özetlenebilir (Niss, Blum ve
Galbarith, 2007).
Matematik eğitiminde modellemenin önemi birçok defa vurgulanmasına rağmen, birçok
çalışma modellemenin kullanımına okullarda çok nadir olarak rastlandığını ifade etmektedir
(Burkhardt, 2006; Henn, 2007; Maaβ, 2005). Bunun yanında modellemenin matematik
derslerine entegre edilmesinde bazı güçlükler ve engeller olduğu yine birçok araştırmacı
tarafından dile getirilmektedir (Bisognin ve Bisognin, 2012; Blum ve Niss, 1991; Burkhardt,
2006; Ikeda, 2007; Kaiser ve Maaβ, 2007). Blum ve Niss (1991), modelleme tabanlı
öğretimdeki temel güçlükleri değişik açılardan tartışmaktadır. Buna göre, öğretmen açısından
matematik

uygulamaları

ve

modelleme,

matematiksel

olmayan

ek

bazı

nitelikler

gerektirdiğinden öğretimi çok daha açık bir hale getirmek suretiyle öğretmenler için uğraş
göstermelerine neden olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin başarılarını değerlendirmek daha zor
olmaktadır. Buna ek olarak, birçok öğretmen, uygulama örneklerinin sınırlı oluşundan ya da
detaylı olarak öğretmeye hazırlık için yeterli zaman bulamamalarından dolayı matematik dışı
örneklerde kendilerini rahat hissetmemektedir. Öğretim açısından, değerlendirildiğinde,
yeterince zamana sahip olma durumu büyük bir problem olarak öğretmenlerin karşısına
çıkmaktadır. Buna göre, birçok öğretmen müfredattaki matematiğe ek olarak uygulama ve
modellemeye yetince zaman ayıramamadan korktuklarını ifade etmektedir. Dahası, bazı
öğretmenler bu türden uygulamalarla birlikle matematiğin formel ve bağlamdan bağımsız
olma durumunun ortadan kalkacağından kuşku duyduklarını dile getirmektedir. Burkhardt
(2006) ise, modellemenin matematik derslerine kullanılması durumuna engel olarak mevcut
eğitim sisteminin baskınlığı ve değişime karşı direnci, gerçek hayat durumlarının
karmaşıklığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sınırlılığı ve eğitimsel araştırma sonucu
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elde edilen gelişme ve ilerlemelerin diğer araştırma türlerine nazaran daha yavaş
gerçekleşmesi olarak ifade edilmektedir.
Modelleme tabanlı müfredatı uygulamada öğretmenlerin rolleri nelerdir? Modelleme
tabanlı matematik müfredatı uygulama işi hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından
zorlayıcı bir durum oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin modelleme
sürecindeki oynadıkları rollerin önemi sıklıkla belirtilmektedir (ör. English ve Watters, 2005;
Niss, 1988; Zawojewski, Lesh ve English, 2003; Zbiek, 1998).

Matematiği öğretirken

modellemeyi kullanma, öğretmenler açısından her zamanki görevlerine yeni görevler
eklemektedir (Blum ve Niss, 1991; Doerr ve Lesh, 2003; English, 2003; Lesh, Hoover, Hole,
Kelly ve Post, 2000; Lesh ve Lehrer, 2003; Schorr ve Lesh, 2003). Matematiksel
modellemenin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde sınırlı olarak kullanılmasındaki en önemli
neden olarak öğretmenlerdeki bilgi eksikliği gösterilmektedir. Ayrıca, Sriraman ve Lesh
(2006), çalışmalarında matematiksel modellemenin uygulanmamasının önündeki en büyük
engel olarak son yirmi yılda gerçekleşen matematiksel düşünme ve problem çözmenin
doğasındaki çarpıcı anlam değişikliğini ve bunun matematik eğitimcileri tarafından takip
edilememesini

göstermektedir.

Matematik

derslerinde

modellemenin

ve

modelleme

etkinliklerinin kullanımı istenilen düzeyde olmamasına rağmen, birçok araştırmacı yaptığı
çalışmalarda modelleme uygulamalarında farklı okul seviyelerine göre (ilköğretim, ortaokul
ve ortaöğretim) olumlu sonuçlar elde ettiklerini raporlamaktadır (Ör. Busse, 2011; English,
2004, 2006; English ve Watters, 2005; Lesh ve Harel, 2003; Lingefjärd, 2011; Schukajlow,
Leiss, Pekrun, Blum, Müller ve Messner, 2012).
Doerr (2007) tarafından tecrübeli ortaöğretim matematik öğretmenlerine yönelik yaptığı
çalışmasında, öğretmenlerin modellemeyi matematik öğretiminde daha etkili bir biçimde
kullanabilmesinin sağlayan 4 beceri çeşidi tanımlamıştır. Buna göre bu beceriler: Sezilen
muğlak durumları dinleyebilme, kullanışlı öğrenci fikir temsilleri önerebilme, beklenilmeyen
yaklaşımlar duyma ve öğrencilerin diğer temsillerle bağlantı kurmalarını destekleme olarak
ifade edilmiştir. Öğrenciler kendi fikirlerini değerlendirmeleri gerekmekte ve öğretmenlerden
ise bu değerlendirmelerin verimli bir şekilde gelişebilmesi için uygun fırsatlar oluşturmaları
beklenmektedir (Doerr, 2007; Doerr ve Lesh, 2003). Doerr ve English’in (2006) yapmış
oldukları çalışmalarında, öğrencileri modelleme etkinliklerine katılan ortaokul matematik
öğretmenlerinin bilgilerindeki gelişimi incelemiştir. Bu anlamda, öğretmenlerin yapmış
oldukları uygulamalar analiz edilerek bir takım sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre,
modelleme etkinliklerinde etkin olan öğretmenlerden a) matematiksel içerik ve içerisinde
öğrencilerin fikirlerinin geliştiği ve temsil edildiği yollar için yeni anlayışlar geliştirme, b) odak
olarak dinlemeyi, gözlemlemeyi ve anlayabilmek ve açıklığa kavuşturmak için soru sormayı
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içeren öğrencilerle olan etkileşimlerinde yeni rollerini benimsemeleri, c) değerlendirmenin
yönünü

öğretmenden

öğrenciye

doğru

değiştiren

yorumlayıcı

dinleme

biçimleriyle

ilgilenmeleri beklenmektedir. Burkhardt (2006), modelleme etkinlerini sınıf ortamında başarılı
bir şekilde uygulayan öğretmenlerin nitelikleri ile ilgili olarak şunları ifade etmektedir: 1)
modelleme sürecinde sınıfta ortaya çıkan tartışmaları destekleyerek ve yardımcı olarak
yönetme, 2) öğrencilere çözüm stratejilerini uygulayabilmeleri için yeterli zaman ve destek
sağlama, 3) öğrencileri onların çözüm süreçlerine müdahale etmeden ve fazla detaylı ipuçları
vermeden yönlendirme ve destekleme ve 4) ilerleyebilmelerini sağlamak adına sorular
sorma.
Antonius, Haines, Jensen ve Burkhardt (2007), matematiksel modelleme etkinliklerini
sınıf ortamında kullanırken öğretmenlerin farklı durumlarda nasıl davranması ve ne şekilde
yönlendirmeler yapması gerektiği gibi konularda pedagojik bazı önermelerde bulunmaktadır.
Araştırmacılara göre, modelleme etkinliklerini bireysel ya da grup çalışması şeklinde tercih
edilebildiğini, grup çalışmasının avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Modelleme
sürecinde öğretmenin oynadığı rolün çok önemli olduğu vurgulanarak öğretmenin
rehberliğinin bazı stratejik sorular üzerine olması gerektiği söylenmiştir. Bu sorular daha üst
düzey bilişsel sorular olabileceği gibi, daha özel stratejilere yönelik ve detaylı yönlendirme
içeren türde olmalıdır (Antonius ve diğerleri, 2007, s. 301). Araştırmacılar modelleme ile ilgili
pedagojik bilgiyi matematik öğretmen yeterliklerinden biri olarak tanımlayarak bu yeterliğin
sadece öğretmen yetiştirme programlarında kazanılamayacağını, bunun hizmet içi dönemde
öğretme sürecinde edinilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ancak,
Antonuis ve diğerleri, bu yeterliğin tohumlarının hizmet öncesi dönemde, yani öğretmen
yetiştirme programlarında atılması gerektiğini savunmaktadırlar.
Öğretmenlerin sahip olması gereken bilgiler son ürün olarak düşünülmemelidir.
Özellikle modelleme perspektifinden bakılacak olursa, öğretmenler derslerinde modelleme
etkinliklerini uygularken de kendilerini geliştirmektedir (Schorr ve Lesh, 2003). Geleneksel
açıdan bakıldığında öğretmenlere atfedilen roller olarak: 1) konuyla ilgili gerçekleri, kuralları,
becerileri ve işlemleri gösterme, 2) öğrencilerin uyguladıkları ve tekrar ettikleri bu gerçekleri,
kuralları, becerileri ve işlemleri içeren etkinlikleri yansıtma, 3) ortaya çıkan hataları düzeltme
şeklinde ifade etmek mümkündür. Hâlbuki model ve modelleme perspektifinden bakıldığında,
öğretim daha çok öğrencilerin matematiksel yapılara ihtiyaç hissettikleri ve kendi düşünme
yöntemlerini devamlı olarak ifade ederek, test ederek ve tekrar iyileştirmek suretiyle kendi
tecrübelerini dikkatli bir şekilde yapılandırmaları üzerine odaklanmaktadır (Lesh and Doerr,
2003). Bu nedenle, modelleme açısından öğretmenlerin rolleri kolaylaştırıcı, planlayıcı,
uygun sınıf ortamı hazırlayıcı, danışman ve öğrencilerle birlikte öğrenen olarak yorumlamak

36

mümkündür. Ayrıca, uygulama ve modelleme öğretimindeki yaklaşımlar, bünyesinde çok
çeşitli yenilikçi öğretim uygulamaları, grup çalışmasına vurguyu ve yenilikçi değerlendirme
kullanımını içeren geleneksel yöntemlerin kullanımını ve ders yapılarını barındırmaktadır
(Niss, Blum ve Galbraith, 2007). Öğretmenlerin modelleme uygulamaları sırasındaki rolü
açısından sahip olması gereken donanımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
•

Matematikteki belirli kavram(lar)ın öğretimi için kavrama uygun modelleme
etkinliği seçebilme becerisine sahip olmalıdır (Doerr ve Lesh, 2011).

•

Öğrencileri dinlemeli, öğrencilerin düşüncelerini teşhis etmeli ve bu düşüncelerine
yanıt verebilmelidir (Doerr ve Lesh, 2011; Zawojewski, Lesh ve English, 2003).

•

Öğretmenler öğrencileri daha faydalı fikirlere yönlendirebilmek için daha üretken
yolları ve daha az kullanışlı yolları anlayabilme becerisine sahip olmalıdır (Doerr
ve Lesh, 2011).

•

Öğretmen öğrencilerini kendilerinin oluşturmuş olduğu fikirleri yine kendilerinin
değerlendirici olmalarını sağlamalıdır (Doerr, 2007). Öğrenci yardım istediğinde,
öğretmenin asıl görevi uygun Sokratik sorular sorarak problemi öğrencilerin
kendilerinin çözmesini sağlamaktır (Zawojewski, Lesh ve English, 2003).

•

Öğretmen, sınıf tartışmasını nasıl organize edeceğini, sınıfı modelleme
etkinliklerini uygulama sırasında sınıfı nasıl yöneteceğini ve grup çalışmasının
önemini

bilmelidir.

Geleneksel

problemlerin

doğrusal

çözüm

süreciyle

karşılaştırıldığında, modelleme süreci bünyesinde verilenler, hedefler ve farklı
çözüm aşamaları üzerine farklı düşünme yolları gerektiren bir dizi geliştirme, test
etme ve tekrar gözden geçirip düzeltme döngülerini içeren bir süreçtir (Lesh ve
Doerr, 2003; Zbiek ve Conner, 2006). Bu süreçte farklı çözüm yaklaşımlarını ve
farklı düşünce yolları bulunduğundan, iletişim, paylaşım ve matematiksel fikirlerin
belgelenmesinde modelleme faaliyetlerinin sosyal yönü, grup çalışması olarak
ele alınması gereken bir diğer ayırt edici özelliği olarak ortaya çıkmaktadır (Blum
ve Niss, 1991; English, 2003; Lesh ve Doerr, 2003; Zawojewski, Lesh ve English,
2003). Öğrenciler modelleme sürecinde küçük gruplar halinde çalıştıklarında,
farklı açılar üzerine yaptıkları tartışmalar, onları daha girift matematiksel fikirlere
ulaşmaları için yönlendirici olmaktadır.
•

Öğretmen modelleme etkinliklerinde beklenmedik çözüm yaklaşımlarının ortaya
çıkma durumuna karşın uyanık ve teyakkuz halinde olmalıdır ki bu kriz durumları
ile başa çıkabilmek için farklı stratejiler geliştirebilsin.
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Grup Çalışması: Eğitimde grup çalışması oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.
Piaget'nin, öğrenmede gelişmeyi ele almasından sonra, Vygotsky’nin sosyal çevreyle olan
etkileşime atfettiği önem grup çalışması yönteminin eğitim-öğretim ortamlarının önemli bir
bileşeni olarak düşünülmesine temel teşkil ettiği söylenebilir. Gelişim ve öğrenmede sosyal,
duyuşsal ve bilişsel fazların etkileşiminin önemli olduğu, öğretim ortamlarında grup
etkinliklerinin kullanılmasının çocukların düşünme becerilerinin, geçmiş deneyimlerinin,
arkadaşlarından ve akranlarından öğrenebilme kapasitelerinin çok yönlü gelişim için yararlı
olduğu belirtilmektedir (Blachford, Kutnick, Baines ve Galton, 2003). Grup çalışmasında farklı
ilgi ve yeteneklerdeki öğrencilerin birbirine çok şey verebileceği, birbirlerine öğreterek daha
etkili bir şekilde öğrenebilecekleri gibi faydaları söz konusudur. Ancak, özellikle matematik
eğitimi bağlamında bakıldığında grup çalışması sınıf ortamında öğretmenlerin ve öğrencilerin
çok alışık olduğu bir yöntem değildir. Matematiksel modellemenin matematik eğitimi
sürecinde kullanılmasında grup çalışmasının olmazsa olmaz bir yöntem olduğu bu alanda
yapılan çalışmaların birleştiği ortak noktalardan biridir (Blum ve Niss, 1991; Lesh ve Doerr,
2003; Zawojewski, Lesh ve English, 2003).
Bireyin sosyal gelişimi açısından grup çalışmalarının eğitimde önemli olduğu kabul
edilmektedir. Matematik eğitimi açısından bakıldığında grup çalışması biçimsel (formel)
olmayan matematiksel birçok fikrin tartışılıp reddetmenin yanı sıra; bir matematiksel modeli
ya da fikri oluşturmak, geliştirmek ve o fikir hakkında yorum yapmak ve grupça tartışılan bu
fikri kendi fikir altyapısıyla birleştirme sürecidir (Hoyles, 1985 akt. Ubuz ve Haser, 2002). Bu
şekilde oluşan matematiksel anlam sosyal etkileşimin ve tartışmanın bir ürünüdür. Tartışma
esnasında konuşmanın iki farklı yönünden bahsedilebilir: Bunlar kişinin kendi düşüncelerini
açık bir şekilde ifade etmesi ve bu düşünceleri diğer grup üyelerinin anlayabileceği şekilde
aktarabilmesidir. Bu iki yön, çalışma yapan bir grubun üzerinde çalışılan işi diğer grup
üyelerine anlatmaları ve bir fikir birliğine varmalarına yardımcı olur (Hoyles, 1985; aktaran
Ubuz ve Haser, 2002). Matematiksel modelleme etkinliklerinde de grup çalışmasının benzer
rolünden bahsedilmektedir. Zawojewski, Lesh ve English’e (2003) göre geleneksel
matematik problem çözme etkinliklerinde, çözülmesi beklenen bir matematiksel (nümerik)
sonuç olduğu için paylaşılmaya ihtiyaç yoktur ve bu nedenle sosyal yönü çok zayıftır. Ancak
matematiksel modelleme etkinliklerinde model oluşturma ve modeli genelleme ilkeleri,
geliştirilen bir modelin paylaşılabilir ve tekrar kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Modelleme
etkinliklerinin yukarıda bahsedilen sosyal fonksiyonlarının olması, sosyal yönü olan grup
çalışması

şeklinde

yapılması

gerektiği

görüşünü

dile

getirmektedirler.

Modelleme

etkinliklerinde grup çalışma sürecinde genel anlamda her bir öğrenci kendi dış temsilleriyle
problemi yorumluyor ve bu yorumlar grupça tartışılıyor. Her bir bireyin ortaya attığı model
tartışılıp, değerlendirildikten sonra en uygun model oluşturuyor. Bu süreçte oluşturulan model
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başkaları tarafından kullanılacağından, öğrenciler her bir süreci, yöntem ve stratejiyi
açıklamak durumundadır. Grup çalışmasında grup üyelerinin birbirlerini değerlendirmesiyle
öğretmen tek değerlendirme kaynağı olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı grup
çalışması, tartışma yapma ve aktif katılım, dersin bir bileşeni olarak belirlenerek sınıf-içi
çalışmaların planlanmasında dikkate alınmıştır.
2.2.2.3. Matematiksel Modelleme Pedagojisi: Uygulama Deneyimi
Mikro-öğretim öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili teorik olarak
kazandıkları bilginin uygulamaya aktarılması ile gerçekleşen ve öğretmen adaylarına
öğretmenlik becerileri kazandırmak ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan bir öğretim
tekniğidir ve uygulama deneyimidir. Mikro-öğretim tekniği, öğretmen adaylarına gerçek sınıf
ortamının

karmaşıklığı

azaltılmış

gerçek

bir

öğretim

imkânı

sunar.

Mikro-öğretim

araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır fakat bu tanımlar ortak olarak mikro
öğretimin “öğretmen adaylarının sınırlı bir zaman içinde (5 ila 20 dakika) sınırlı öğrenci sayısı
ile belirli bir konuda belli bir öğretim becerisini kazandırmak için öğretmesi” gibi ortak
durumlarını içerir (ör. Allen, 1980; McAlesse ve Unwin, 1971).
Mikro-öğretim öğretmen yetiştirme programlarının en temel öğelerinden birisidir ve bu
programda önemli bir yer teşkil etmektedir. Mikro-öğretim sırasında bir öğretmen adayı
öğretmen rolünü üstlenirken diğer öğretmen adayları ise öğrenci rolünü üstelenir. Gerçek
sınıf ortamı atmosferi oluşturularak öğretmenlik rolünü üstlenmiş öğretmen adayı belirlemiş
olduğu konuyu öğrencilere 5 ile 20 dakika gibi bir zaman süreci içinde sorular sorarak anlatır
ve öğrenci rolünü üstlenmiş diğer öğretmen adayları ise aktif olarak ders sürecinde yer
alırlar. Öğretmen adaylarının ders anlatma süreci videoya kaydedilmesi, diğer öğretmen
adayları ve dersin öğretim üyesi tarafından öğretmen adayının performansını objektif olarak
değerlendirilerek anında geri bildirimler verilmesi bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur.
Öğretmen adayı buradan aldığı dönütlerle dersini tekrar planlayarak yeniden bir öğretim
tasarlar ve uygular. Mikro-öğretim tekniği öğretmen adaylarına yaparak-yaşayarak öğrenme
deneyimi sağlamasının yanında, öğretmen adayına eksikliklerini, hatalarını görmeleri
açısından geribildirim ve öz değerlendirme imkânları sunduğun için öğretmen adayına
öğretim

deneyimi

ve

becerisi

kazandırır

(Lakshmi,

2009).

Öğretmen

adaylarının

modellemenin öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili pedagojik alan bilgisini geliştirmeye
yönelik planlanan bir derste mikro-öğretim olmazsa olmaz bir bileşen olmalıdır düşüncesiyle
bu dersin içeriğine üzerinde durulması gereken bir konu olması gerektiğine karar verilmiştir.
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2.2.2.4. Matematiksel Modelleme Pedagojisi: Teknoloji Bilgisi
Gerçek hayat durumlarının matematiksel olarak modellenmesi süreci öğretmenler ve
öğrenciler için oldukça zor olabilen bir süreçtir. Johnson ve Lesh’e (2003) göre modeller, içyapılar (kavramsal sistemler) ve dış temsiller sistemi olmak üzere iki ana yapıdan
oluşmaktadır. Modeller başka sistemleri yorumlama, açıklama ve tanımlamada kullanılır ve
bu süreçte dış temsil sistemleri arasında çoklu bir etkileşim mevcuttur. Teknoloji alternatif
temsil sistemleri sağlaması ve bireylerin iletişiminde yeni yollar sunması bakımından bir
zenginlik sağlamaktadır.
Modelleme etkinliklerinin doğası gereği çözüm sürecinde farklı bakış açıklarından farklı
çözüm

yaklaşımları

barındırması,

önceden

belirlenmemiş

algoritmalar

içermemesi,

öğrencinin çözüm yaklaşımına göre yapılacak matematiksel işlemlerin belirlenmesi gibi
özelliklerinden dolayı karmaşık matematiksel işlem ve hesaplamalarda teknoloji kullanımına
sıklıkla ihtiyaç duyulabilmektedir (Johnson ve Lesh, 2003). Bir çalışmasında Lingefjard
(2000) teknoloji ile zenginleştirilerek oluşturulmuş bir bağlamda yapılan modelleme etkinlikleri
sonucunda öğretmen adaylarının matematiği anlamaları ve matematiksel modelleme
becerilerinin geliştiğini rapor etmektedir.
Başarılı/etkili bir matematiksel modelleme süreci çoklu temsillerin esnek ve akıcı bir
şekilde kullanılabilmesine bağlıdır (Lesh ve Doerr, 2003a). Goldin’e (1998) göre, kavramsal
gelişim için matematik eğitiminde çoklu temsiller çok önemli bir yere sahiptir. Tablo, grafik,
diyagram veya resim, somut modeller, metaforlar, konuşulan dil ve yazılı semboller başlıca
farklı temsil sistemleridir (Lesh ve Doerr, 2003a). Her bir temsil sistemi bir kavramın farklı
yönünü ön plana çıkarırken diğer yönlerini göz ardı edebilir. Bu nedenle matematik öğretimi
sürecinde, öğrencilerin bir kavramı farklı yönleriyle anlayabilmesi için çoklu temsillerden
faydalanılması tavsiye edilmektedir (Goldin, 1998; Kaput, 1987). Bu bağlamda teknolojinin
farklı temsilleri aynı anda ve kolaylıkla sunabilme potansiyeli öne çıkmaktadır.
2.2.2.5. Öğretmen Düşünce ve İnançları ve Matematiksel Modelleme
Öğretmenlerin sınıf-içi uygulamalarını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Öğretmenlerin
bir konuda sahip oldukları düşünce ve inançları onların o alandaki uygulamalarını etkileyen
en önemli faktörler arasındadır (Pajares, 1992). İnanç kavramının literatürde birbirinden farklı
birçok tanımı bulunmaktadır. Thompson (1992) inançları daha deniş bir küme olan
kavramların/kavrayışın alt boyutu olarak görmekte ve bu terimi “öğretmenlerin matematik
disiplini hakkında bilinçli olarak sahip oldukları ve bilinçaltlarında yer alan inanç, kavram,
anlam, kural, zihinsel imaj ve tercihleri” olarak tanımlanmaktadır. Model ve modelleme teorisi
(Lesh ve Doerr, 2003) çerçevesine göre ise, öğretmenlerin matematiksel modelleme ve
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kullanımı ile ilgili düşünce ve inançları bu konuda sahip oldukları zihinsel modellerin alt
boyutları olarak düşünülmektedir.
Araştırmalar her öğretmenin; öğrenci, öğretmen, öğretim, okul, kaynaklar, bilgi ve
müfredat gibi birçok alan hakkındaki inançları içeren belirli bir inanç sistemine sahip
olduğunu ortaya çıkarmıştır (Gudmunsdottir ve Shulman, 1987; Lovat ve Smith, 1995).
Öğretmenler yeni deneyimleri ve yeni bilgileri sahip oldukları inanç süzgecinden geçirerek
yorumlamaktadır (Pajares, 1992), bu nedenle inançlar öğretmenlerin karar verme süreçlerini
etkilemektedir (Clarke ve Paterson, 1986). Bu gerekçelere dayanarak, birçok araştırmacı
öğretmenlerin sınıf-içi uygulamalarının sahip oldukları inançlar tarafından şekillendirildiğini
ifade etmektedir (Cooney, Shealy ve Arwold, 1998; Ernest, 1989; Handal ve Herington, 2003;
Nespor, 1987; Pajares, 1992; Swan, 2007; Thompson, 1992; Wilson ve Cooney, 2002).
Örneğin; her öğretmen öğrencilerin matematiği nasıl öğrenmeleri gerektiği, sınıfta matematik
öğretiminin nasıl olması gerektiği, öğretmenin öğrencilerle etkileşiminin nasıl olması
gerektiğine dair belirli düşünce ve inanışlara sahiptir (Thompson, 1992). Araştırmalarda,
öğretmenlerin matematiği nasıl öğrettiklerinin matematik öğrenimi ve öğretimi hakkında sahip
oldukları düşünce ve inançlara ilişkili olduğuna dair çok sayıda bulgu mevcuttur (Wilsonve
Cooney, 2002). Thompson (1984) farklı matematiksel inanışlara sahip öğretmenlerle yaptığı
bir çalışmada geleneksel inanışlara sahip öğretmenlerin matematiği geleneksel bir şekilde
öğrettiğini, buna karşın geleneksel olmayan inanışa sahip öğretmenlerin öğretimlerinde çok
sayıda öğretim etkinlikleriyle matematiksel bilginin gelişmesinde öğrencilerin aktif olduğu bir
öğretim yöntemi izlediklerini ortaya çıkarmıştır.
Türkiye’de 2000’li yıllarda yaşanan müfredat değişiklikleri ile birlikte öğretmen değişimi
(teacher change) her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Ne var ki, müfredat değişimi
otomatik olarak sınıf-içi uygulamalardaki değişimi garanti etmemektedir. Çünkü eğitim
sisteminin kilit bileşeni olan öğretmenlerin kendiliğinden uygulamalarını değiştirmeleri zordur.
Eğer öğretmenlerin sahip oldukları inanç ve düşünceler, yeni(likçi) müfredat uygulamalarıyla
paralel/uyumlu ise öğretmenlerin, değişimi kabul etmeleri ve yeni müfredat uygulamalarına
uyum sağlamaları kolay olurken, öğretmenlerin sahip oldukları düşünce ve inançlar yeni(likçi)
müfredat uygulamalarından farklı veya zıt ise, öğretmenlerin değişimi kabul etmeleri ve yeni
müfredat uygulamalarına adapte olmaları zor olmakta, öğretmenler değişime direnç
göstermektedirler (Handal, 2003). Dolayısıyla, alan-yazındaki birçok çalışmada da ifade
edildiği gibi, öğretmenlerin mevcut uygulamalarını değiştirmeleri/geliştirmeleri için inanç
sistemlerinde değişikliklerin olması gerekmektedir (Ernest, 1989; Pajares, 1992; Thompson,
1992). Benzer şekilde, öğretmenlerin değişimini hedefleyen hizmet-içi eğitim programlarının
da

etkili

olabilmesi

için

öğretmenlerin

hedeflenen

düşünce/inanç

sistemlerinde
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değişim/gelişim yaşanması gerektiği ifade edilmektedir (Guskey, 2002; Sowder, 2007).
Dolayısıyla öğretmenlerin matematiksel modellemeye dair uygulamalarını değiştirmek için
önce sahip oldukları düşünce ve inançların ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Alanyazın

incelendiğinde

matematik

öğretmenlerinin

ve

matematik

öğretmen

adaylarının matematiksel modellemeye ve modelleme problemlerinin de dâhil olduğu gerçek
hayat problemleri ile ilgili düşünce ve inançlarına odaklanan birçok çalışma olduğu
görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları kısa süreli çalışmalar, bazıları ise bir mesleki
gelişim programı çerçevesinde yapılan uzun süreli çalışmalardır. Örneğin Verschaffel, De
Corte and Borghart (1997)

ilkokul matematik öğretmen adaylarıyla yaptığı kısa süreli

çalışmada öğretmen adaylarının aritmetik sözel problem çözümü ve yorumlarında gerçekhayat bilgisine yönelik düşünce ve inançlarına odaklanmışlar, öğretmen adaylarının problem
çözümlerinde ve öğrenci çözümlerine yaklaşımlarında gerçek-hayat bilgilerini dâhil
etmemeye eğilimli olduklarını ortaya çıkarmışlardır. Eraslan (2011) ise matematik
öğretiminde modelleme kullanımıyla ilgili bir ders alan ilköğretim matematik öğretmen
adayları arasından seçilen bir grup öğrenciyle yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının model
oluşturma etkinlikleri (MOE) ve bunların matematik öğretimine etkisi hakkındaki görüşlerini
ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Ders içeriğinde matematiksel modelleme, matematiksel
modelleme etkinliklerinin geleneksel problem çözümünden farkı, modelleme pedagojisi,
süreç ve yeterlilikleri ve ölçme-değerlendirme kavramları yer almıştır. Ders süreci sonunda
seçilen öğrenciler MOE’leri; “içinde birçok varsayımın yer aldığı, üst düzey düşünme
gerektiren, farklı bakış açılarıyla farklı sonuçlara ulaşılan çok yönlü mantık soruları” şeklinde
tanımlarken,

öğrenciler

bu

etkinliklerin

daha

önceden

aşina

oldukları

matematik

problemlerinden farklı oldukları için etkinliklerle ilk karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği
konusunda belirsizlik yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmen adayları
MOE’lerin iyi planlandığı takdirde (grup çalışmasının yapılması, problem çözme sürecinin
vurgulanması) her seviyedeki öğrenciye uygulanabileceğini ve MOE’lerin öğrencilerin
matematik öğrenmelerine, matematiğin günlük yaşamda nerelerde kullanıldığını görmelerine
ve matematiğe karşı ilgi ve tutumlarına katkı saylayacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Tekin ve Bukova-Güzel (2011)’in hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında matematik
öğretmenleriyle yaptıkları çalışmada öğretmenlere seminere katılmadan önce model
oluşturma etkinliklerinden ne anladıkları ile ilgili sorular, seminere katıldıktan sonra ise bu tür
etkinliklerin kullanımıyla ilgili sorular sorulmuştur. Araştırmacılar elde ettikleri verilere
dayanarak öğretmenlerin model oluşturma etkinliklerini ilk kez duyduklarını ve bu tür
etkinliklerin anlamını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler seminere katıldıktan model
oluşturma etkinliklerinin öğrencileri düşünmeye sevk edeceğini, gerçek yaşam ile matematik
arasında ilişki kurmalarını sağlayacağını ve matematik öğrenme konusundaki isteklerini
42

arttıracağını düşündüklerini belirtmiş, sık olmamak kaydıyla model oluşturma etkinliklerini
sınıflarında kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Öte yandan, Tekin ve Bukova-Güzel
öğretmenlerin modelleme oluşturma etkinlikleri hazırlamanın zor olduğunu düşündüklerini
ancak birkaç öğretmenin bir araya gelerek bu tür etkinlikleri hazırlayabileceğini ifade
ettiklerini ve öğretmenlerin bu tür etkinliklerin başarısı düşük sınıflarda uygulanmayacağı
görüşüne sahip olduğunu belirtmiştir. Borromeo Ferri ve Blum (2009) ilkokul matematik
öğretmenleriyle yaptığı bir çalışmada öğretmenlerin modelleme etkinliklerini sınıflarında
uygulama konusunda motivasyon ve zorluklar hakkındaki görüşlerini incelemişlerdir.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin materyal eksikliği, zaman ve ölçmedeğerlendirmeyi modelleme uygulamalarında zorluk oluşturan etmenler olarak gördükleri
ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar ayrıca, deneyimli öğretmenlerin zamanı deneyimsiz
öğretmenler kadar modelleme uygulamalarını zorlaştıran bir etmen olarak görmedikleri,
mezuniyet bölümleri matematik olmayan öğretmenlerin ise matematik mezunu olan
öğretmenlere göre ölçme-değerlendirmeyi modelleme uygulamalarını daha çok zorlaştıran
bir etmen olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Buna karşın, öğretmenlerin; “modelleme
uygulamalarında öğrencilerin bağımsız olması”, “öğrencilerin yaratıcı olmaları”, “modelleme
uygulamalarının matematik derslerindeki ve matematik derslerinin dışındaki alanlarda uzun
sureli etkisi”, “modelleme ile matematiği gerçek hayata uygulama” ve “öğretmenlerin rollerinin
değişimi” gibi boyutları modelleme uygulamalarını motive eden unsurlar olarak gördükleri
ortaya çıkmıştır.
Alanyazında uzun süreli uygulanan bir mesleki gelişim programı çerçevesinde hizmetiçi öğretmenlerin modelleme ve kullanımıyla ilgili düşünce ve inançlarına ve bunlardaki
değişime odaklanan çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan, örneğin Maab ve Gurlitt
(2011) LEMA projesi (hizmet-içi öğretmenler için mesleki gelişim dersi geliştirmeyi
amaçlayan uluslararası bir çalışma) çerçevesinde geliştirdikleri mesleki gelişim dersine
katılan öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik inançlarına, pedagojik alan
bilgilerine ve modelleme uygulamalarına yönelik öz-yeterlilik inançlarına ve öğretmenlerin
katıldıkları mesleki gelişim dersinin etkinliği hakkındaki düşüncelerine odaklanmışlardır. Bu
çalışmanın sonuçlarına göre, mesleki gelişim dersi sonunda öğretmenlerin matematik
öğrenimi ve öğretimleriyle ilgili inançlarının değişmediği, ancak pedagojik alan bilgilerinin ve
modelleme uygulamalarına yönelik öz-yeterlilik inançlarının değiştiği ve öğretmenlerin
katıldıkları hizmet-içi programın etkinliği konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğu ortaya
çıkmıştır. Schimidt (2011) ise Blum (1996)’un teorik çerçevesini kullanarak dizayn ettiği
deneysel çalışmasında öğretmenlerin öğretimlerinde modelleme kullanmalarını etkileyen
faktörlere (öğretmenlerin modelleme kullanımıyla ilgili düşündükleri sınırlılıklara ve bunların
süreç sonunda nasıl değiştiğine) odaklanmıştır. Öğretmenlerin çalışmanın başında ortaya
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çıkan, modelleme kullanımını sınırlandıran düşüncelerinin (zaman problemi, modelleme
sürecinde öğrencilerin performans değerlendirmenin zorluğu, materyal eksikliği) süreç
sonunda değişip değişmediği incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin
modelleme

performanslarını

değerlendirmenin

zorluğu

ile

ilgili

düşüncelere

sahip

öğretmenlerin süreç sonunda bu düşünlerinin çok fazla değişmediği görülmüştür. Bu
öğretmenlerin, öğrencilerin girdikleri sınavlarda modelleme etkinliklerine yer verilmediği için
öğrencilerin modelleme sorularıyla ilgili performanslarını değerlendirmeyi gerekli görmedikleri
ortaya

çıkmıştır.

Modelleme

uygulamalarının

çok

fazla

zaman

aldığını

düşünen

öğretmenlerin düşüncelerinin ise süreç sonunda istatistiksel olarak anlamlı ölçüde
değişmediği görülmüştür. Bu öğretmenlerin ayrıca, müfredattaki konuların çok yoğun
olduğunu, modelleme etkinlikleri hazırlamak için yeterli zaman olmadığını, öğrencilerin
modelleme etkinliklerini standart etkinliklere göre daha kolay anlamadığını, yeterli teknolojik
kaynak olmadığı için uygulamalar sırasında fazla zaman kaybedildiğini düşündükleri ortaya
çıkmıştır.

Çalışmada

sadece

materyal

azlığı/yokluğunun

modelleme

uygulamalarını

sınırlandırdığını düşünen öğretmenlerin çalışmanın sonunda bu düşüncelerini kolayca
değiştirdiği görülmüştür. Yu ve Chang (2011) ise, hizmet-içi öğretmenlerin modelleme
etkinlikleri ve modelleme öğretimiyle ilgili düşüncelerini anlamak için yaptıkları nitel
çalışmada 9 haftalık bir ders dizayn etmiş ve bu ders kapsamında öğretmenlerin ortaya çıkan
düşüncelerinin iki grupta toplandığını (modelleme etkinlikleri ve modelleme öğretimiyle ilgili
pozitif düşünceler ve negatif düşünceler) ortaya çıkarmışlardır. Modelleme etkinlikleri ve
öğretimiyle ilgili pozitif düşüncelere sahip öğretmenlerin modelleme etkinliklerini gerçek
hayatla ilişkili gördükleri ve modelleme etkinlikleri ve öğretiminin öğrencilerin matematik
öğrenme ile ilgili yeterliliklerini geliştirdiğini düşündükleri görülmüştür. Pozitif düşünceye
sahip bu öğretmenlerin modelleme öğretimiyle ilgili; öğrenciler arası iletişimin artması,
motivasyon, matematiğe yönelik özgüven, problemler hakkında düşünme gibi avantajları
olduğunu düşündükleri ve modelleme etkinliklerini müfredatı destekleyen materyaller olarak
gördükleri ortaya çıkmıştır. Modelleme etkinlikleri ve öğretimiyle ilgili negatif düşüncelerle ilgili
ise, daha çok matematik öğretiminde ders kitabına bağlı kalan öğretmenlerin modelleme
etkinlikleri ve öğretiminin okul müfredatı ile bağlantısını zayıf buldukları görülmüştür. Bu
öğretmenlerin modelleme kullanımına direnç göstermelerinin nedeninin, öğrencilerin
ortaöğretim ve üniversite giriş sınavlarında yüksek puan almalarının gerektiğiyle ilgili
düşüncelerinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak, modelleme etkinlikleri
uygulamayla

ilgili

zaman

problemi,

öğrencilerin

modelleme

uygulamalarına

alışkın

olmamaları, uygulama sırasında yaşanabilecek sınıf yönetimi problemleri ve modelleme
öğretimiyle ilgili kişisel yeterliliklerde (bilgi, deneyim, açık uçlu modelleme aktivelerinin
uygulanabilmesi ile ilgili yeterlilikler) negatif düşünceler arasında yer almaktadır.
44

2.2.2.6. Öğrenci Düşünme Şekilleri Bilgisi
Öğrencilerin düşünme yapıları odaklı mesleki gelişim yaklaşımı, araştırma çalışmaları
sonucu ortaya konulmuş olanların yanı sıra doğrudan gerçek öğrenciler tarafından
modelleme soruları bağlamında üretilen çözümler üzerinden, sistemli bir şekilde öğrencilerin
düşünme yapılarını inceleme ve yorumlamayı temel alan bir öğretmen mesleki gelişim
yaklaşımıdır.
Öğretmenlerin, öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili bilgisi, Shulman’ın (1986)
tanımladığı pedagojik alan bilgisinin en önemli bileşenlerinden biri olarak son yıllarda
öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimiyle ilgili üzerinde en çok durulan konulardan biridir
(Kieran, 2007; Sowder, 2007). Pedagojik alan bilgisinin bileşenlerini, Shulman (1986),
öğretmenlerin, düzenli öğretilen bir konu alanında (1) en kullanışlı temsillerin, en güçlü
analojilerin, örneklemelerin, açıklamaların ve gösterimlerin bilgisi (2) öğrencilerin öğrenme
ortamına getirdikleri kavramalarının ve ön kavramalarının bilgisi, olarak tanımlamıştır. Diğer
yandan, Grossman (1990) ise (i) öğretimin amaçları hakkında kapsayıcı bilgi ve inançlar (ii)
öğrencilerin anlamaları, kavramaları ve olası yanlış anlamaları bilgisi (iii) müfredat ve ders
malzemeleri hakkında bilgi (iv) belli konuların öğretimi için öğretim yöntemleri bilgisi olarak
ele almıştır.
Modelleme perspektifine göre, Shulman (1986) ve onu takip eden diğer yaklaşımlar,
pedagojik alan bilgisi olarak öğretmenin matematiksel bilgisinin pedagojik kısmını
vurgulamaktadır. Modelleme yaklaşımı ise öğretmen bilgisinin doğasını ve gelişimini anlamak
için sadece matematiğin pedagojik kısmını değil, aynı zamanda pedagojinin matematik
kısmının incelenmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Modelleme perspektifine göre
öğretmen bilgisi belli prosedür ve becerilere indirebilecek bir bilgi değildir. Aksine, öğretmen
bilgisi öğretmenlerin öğretim için modelleridir (Doerr ve Lesh; Schorr ve Lesh, 2003). Bu
modeller ise “öğretmenlerin öğrencilerin düşünme biçimlerini görmek için, onların fikirlerine
cevap vermek, belli bağlam ve durumlardaki ince farkları ayırt etmek ve kendi düşünme
süreçlerini deneyimleri ışığında yeniden gözden geçirmek için kullandıkları yorumlama
sistemleridir” (Doerr, 2007, s.70). Model ve modelleme yaklaşımı matematik öğretmenleri ve
öğretmen adaylarının öğrencilerin matematiksel düşünme ve matematiksel düşünmenin
gelişim süreçleri konularında da derinlemesine bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulamaktadır
(Lesh ve Doerr, 2003a; Schorr ve Lesh, 2003). Yani modelleme yaklaşımına göre öğretmen
öğrencilerin düşünme biçimlerine, modellerine ve yorumlama sistemlerine sahip olmalıdır. Ve
bu süreçte öğretmenin öğrencinin düşünme biçimlerini ve bu düşünme biçimlerindeki
kavramsal gelişimlerini anlaması onların tek yönlü düşünmelerini anlamaları değil,
öğrencilerin bir problem durumunda ortaya koydukları çeşitli yolları, matematiksel fikirleri bu
fikirleri nasıl belirginleştirdiklerini ve nasıl revize ettiklerini fark etmesi olmalıdır (Doerr ve
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Lesh, 2003).

Schorr ve Lesh’e (2003) göre bir öğretmenin, bir kavramın öğrenciler

tarafından nasıl öğrenildiği, bu kavram öğrenilirken hangi zihinsel süreçlerin gerekli olduğu
gibi öğrencilerin düşünme süreçlerine ilişkin bilgisinin olmaması pedagojik alan bilgisinin
yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, etkili bir öğretmen eğitimi programı
öğretmenlere öğrencilerin düşünme şekillerinin derinlemesine anlama fırsatı sunmalı aynı
zamanda farklı eğitim öğretim ortamlarında öğrencilerin bu düşünme şekillerini analiz etme,
yorumlama ve ya paylaşabilme yeteneği kazandırmalıdır (Gingsburg, 1998 aktaran Schorr ve
Lesh, 2003; Schorr ve Ginsburg, 2000; Schorr ve Lesh, 1998;). Öğretmen öğrencilerin
matematiksel düşünme şekillerini kavrarsa onlarla yapıcı olarak başa çıkabilir. Fakat
öğretmenlere sadece öğrencilerin düşünme biçimlerini söylemek onları öğrenmeleri için etkili
bir yol değildir. Model ve modelleme yaklaşımı öğretmen eğitiminde model-oluşturma
etkinliklerinin önemli bir yeri olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu etkinliklerde öğretmenler
veya öğretmen adayları matematiksel bir modelin, kavramın ortaya çıkması için öğrencilerin
hangi düşünme süreçlerinden geçtiğini ve bu sürecin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini
yaşayarak öğreneceklerdir (Doerr ve Lesh, 2003). Matematiksel modelleme süreci farklı
varsayımlarla faklı çözüm süreçleri içermesi bakımından geleneksel problemlerden
farklılaştığı için bu süreçte öğretmenin rolü de değişmektedir. Örneğin, modelleme
etkinliklerinin uygulamalarında öğretmen öğrencilerin düşünme süreçlerini takip edebilmeli,
doğru matematiksel fikirler geliştirmelerine yardımcı olacak ve onları doğru yönlendirecek
soru sorma stratejileri belirleyebilmeli ve bütün öğrencilerde doğru bir matematiksel fikrin
gelişmesi sağlayacak uygun tartışma ortamı yaratmalıdır (English, 2003).
Geçmişten günümüze öğretmen adaylarıyla yapılan birçok çalışma, öğretmen
adaylarının öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin çok zayıf
olduğunu göstermektedir.

Örneğin, Ball (1988) öğretmen adaylarının öğrenci düşünme

şekilleri üzerinde düşünürken benmerkezci bir davranış sergilediklerini yani kendi sadece
deneyimlerine başvurduklarını belirtmiş, öğrencilerin gözünden matematiği yorumlamada
oldukça hazırlıksız olduklarını ifade etmiştir. Benzer şekilde Tirosh’un (2000) çalışmasının
sonuçları öğretmen adaylarının öğrencilerin kavram yanılgılarının farkında olmadığını ve
daha çok işlemsel yanlışlarından bahsettiklerini göstermiştir. Kılıç’da (2011) öğretmen
adaylarının öğrencilerin hataları ve kavram yanılgıları ile ilgili bilgilerini araştırmış ve
Tirosh’un (2000) bulgularına benzer olarak çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının
öğrencilerin kavram yanılgılarını ve hatalarının kaynaklarını belirlemede zorlandıklarını
ortaya çıkarmıştır.

Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar bir taraftan öğretmen

adaylarının öğrencilerin düşünme şekillerindeki bilgi eksiklerini gösterirken diğer taraftan
öğretmen adaylarına bu bilginin mesleğe başlamadan öğretmen yetiştirme programlarında
kazandırılması gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Öğrenciler çok farklı düşünme şekillerine
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sahip olabilmektedir. Bu farklı düşünme yapılarının ortaya çıkartıldığı ve desteklendiği bir
öğrenme ortamı çağdaş eğitim-öğretim yaklaşımları çerçevesinde öngörülen bilgi ve
becerilere sahip bireylerin yetişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
Son yıllarda öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarının hem pedagojik
hem de pedagojik alan bilgisi ve bu kapsamda öğretmen adaylarının öğrencilerin düşünme
şekillerini

anlama,

yorumlama

ve

öğrenmeleri

gelişimlerini/değişimlerini

inceleyen

destekleyen çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, Lampert ve Ball (1998) ilköğretim
düzeyinde farklı sınıflardan elde ettikleri birden çok öğretim materyallerini (örneğin,
öğrencilerin ödevleri, sınavları, öğrencilerle yapılan birebir görüşmeler, öğretmenlerle yapılan
görüşmeler ve ya sınıflardan elde edilmiş video görüntüleri) öğretmen yetiştirme
programlarında kullanmıştır. Gerçek sınıf ortamından elde edilen bu materyaller öğretmen
adayları için sınıflardaki öğrenme öğretme ortamını inceleme ve anlama, öğrencileri ve
öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri hakkında daha çok bilgi sahibi olma açısından
önemli bir fırsat olmuştur. Lampert ve Ball’un (1998) çalışmasına benzer şekilde, Masingila
ve Doerr (2002), okul ve sınıf ortamından video görüntüleri, öğretmenlerin ders planları,
öğrencilerin yazılı çalışmaları gibi materyalleri kullanmanın öğretmen adaylarının aktif olarak
bu materyallerle çalışmalarını, öğretmen adaylarının karmaşık gerçek sınıf ortamlarına
anlamlandırmalarına nasıl destek sağladığını araştırmıştır. Bu materyalleri kullanma amaçları
öğretmen adaylarına özel bir durumu inceleterek çözüm üretmelerini beklemek değil, aktif
olarak matematik öğrenimi, problemli durumlarda matematiksel argümanları tartışma ve
matematiksel fikirlerin ifade edilmesi için uğraşmalarını sağlamak olarak belirtilmiştir. Sonuç
olarak, Masingila ve Doerr (2002) bu materyallerle çalışmanın öğretmen adaylarına
öğretmenleri gözlerken ve yorumlarken ortak bir deneyim sağladığını ve bu sayede öğretmen
adaylarının genel sınıf yönetimi meselelerini tartışmaktan daha ileriye, daha kompleks
meselelere odaklanmalarını sağladığını belirtmişlerdir.
Crespo’da (2000) çalışmasında öğretmen adaylarının dördüncü sınıf öğrencileriyle
matematik mektubu değişiminin öğretmen adaylarına öğrencilerin matematiksel düşünmeleri
hakkında öğrenmeleri ve onların öğretmenlik uygulamaları için nasıl bir fırsat sağladığını
incelemiştir. Bu çalışmanda Crespo (2000) öğretmen adaylarının öğrenci çalışmalarını
yorumlamalarındaki değişime dikkat çekmiş ve öğretmen adaylarının yorumlamalarındaki
değişimi doğruluktan anlamını yorumlama; yorumlama yaklaşımını da hızlı ve sonuçsal
yaklaşımdan düşünceli ve değişebilir olarak karakterize etmiştir. Öğretmen adaylarının
öğrenci çalışmalarını önceki yorumlamaları öğrencilerin çözümlerinin doğruluğu üzerine iken
ve öğrencilerin anlamaları üzerine yüzeysel, kesin ve sonuçsal yorumlar yaparken, daha
sonraki yorumlamalarında eğilimleri öğrencilerin çözümlerinin anlamına yönelik değişmiştir.
Öğretmen adaylarının yorumlamaları daha detaylı ve daha açıklayıcı yönde değişmiştir.
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3.

YÖNTEM

Projenin üç temel amacı doğrultusunda, her bir amaç altındaki araştırma soruları için
farklı araştırma desenleri ve yaklaşımları uygulanmıştır. Bu raporun “GİRİŞ” kısmında da
belirtildiği üzere çalışmanın üç temel amacı şunlardır:
1) Gerek matematik öğretmen eğitiminde gerekse matematik sınıflarında öğrencilerle
kullanılabilecek, ortaöğretim (9-12. sınıflar) matematik dersi öğretim programındaki
kazanımlara uygun matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmek ve bu konuda
ihtiyaç duyulan Türkçe kaynak eksikliğini gidermek.
2) Matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde bir hizmet içi öğretmen
eğitimi programı geliştirme, programı uygulama ve etkilerini (bilişsel, duyuşsal ve
uygulama boyutlarında) incelemek.
3) Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme konusundaki mesleki gelişimlerine
katkıda bulunacak lisans düzeyinde bir ders tasarlamak ve bu dersi alan öğretmen
adaylarının

matematik

bilgilerini,

matematiksel

modelleme

ve

modellemenin

matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını incelemek.
Burada belirtilen amaçlara dikkat edildiğinde bir tanesi ‘etkinlik geliştirme’ ve diğerleri
de bu etkinlikleri temel alan hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ‘geliştirme’ ve bu
programların ‘etkililiğini değerlendirme’ amacını gütmektedir. Dolayısıyla projede hem
geliştirme hem de değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Her iki kategorideki çalışma için
araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Modelleme etkinliklerinin geliştirilmesi ve hizmet içi
eğitim programlarına dönüştürülmesi süreci literatürde ‘tasarım araştırması’ [Design
Research] adı verilen yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşım gereği mevcut literatür ve
bağlamsal koşullar doğrultusunda modelleme etkinlikleri oluşturulmuş bunlar saha çalışması
sonucunda elde edilen nitel veriler ışığında değerlendirilerek revize edilmiştir (Şekil 3.1). Bu
süreçte geliştirilen etkinliklerin değerlendirilmesinde gözlemler, mülakatlar, inceleme formları
ve benzeri nitel veriler ışığında nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Benzer şekilde
modelleme etkinliklerinin kullanıldığı hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programları da
mevcut literatür ve yerel koşullar çerçevesinde şekillendirilmiş ve bunlar da bir ön çalışma ile
veriler ışığında gözden geçirilmiştir. Tasarım araştırması yaklaşımına göre tasarlanan
öğrenme materyaline veya sürecine ilişkin bu tip uygulama iterasyonları son ürünün veriye
dayalı olarak daha nitelikli olmasına katkı sağlamaktadır. Programların etkililiğinin
değerlendirilmesinde ise nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda süreç
hakkında farklı yönlerden derinlemesine bilgi toplayabilmek için çok sayıda ve çeşitli
amaçlarda mülakatlar, bilg edinme formları, gözlermler ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.
Projenin yürütülmesinde izlenen bazı temel aşamalar farklı çalışmalar olarak
değerlendirildiği için her birinde izlenen yöntem ilgili başlıklarda ayrı ayrı tartışılacaktır (bk.
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Şekil

3.1).

Öncelikle

matematiksel

modelleme

etkinliklerinin

geliştirilmesi

ve

değerlendirilmesine ilişkin izlenen yöntem açıklanacak, ardında hizmet-içi öğretmen eğitimi
çalışmasının geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde izlenen yöntem ve süreçler üzerinde
durulacaktır. Son olarak da hizmet-öncesi öğretmen eğitimi uygulamasının geliştirilmesi ve
değerlendirilmesine yönelik yöntem ayrıntısıyla açıklanacaktır.
3.1. Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Projenin ilk aşamasında hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmen eğitimlerinde
kullanılacak matematiksel modelleme etkinliklerinin/sorularının geliştirilmesi için etkinlik
yazma, değerlendirme ve saha dönütlerinden oluşan üç aşamalı bir yöntem izlenmiştir:
•

Etkinlik Geliştirme: Proje ekibince modelleme etkinliklerinin ilk sürümlerinin
geliştirilmesi

•

Değerlendirme: Etkinliklerin dil, anlatım, matematiksel uygunluk ve modelleme
prensipleri açısından değerlendirilip düzeltilerek ikinci sürümlerin oluşturulması

•

Saha Dönütleri: Saha çalışmasından elde edilen dönütler sonucunda modelleme
etkinliklerinin pedagojik niteliklerinin artırılması ve son hallerine getirilmesi
3.1.1. Modelleme Etkinliklerinin Geliştirilmesi (Yazım Aşaması)
Modelleme etkinliklerinin yazımında öncelikle 9-12. sınıf konularının dengeli bir biçimde

yansıtılması amacıyla ilgili tarihlerde yürürlükte olan ortaöğretim matematik öğretim
programındaki (TTKB, 2005) konular belirlenmiştir. Etkinliklerin taşımaları gereken özellikleri
belirleyebilmek ve literatürde var olan modelleme etkinliklerini sınıflandırabilmek için literatür
ve kaynak taraması yapılmıştır. Öte yandan proje ekibinin etkinlik oluşturma sürecini
kolaylaştırmak, matematiksel modelleme hakkındaki bakış açılarını ve bilgilerini geliştirmek
amacıyla 2010-2011 akademik yılı birinci döneminde bir seminer dizisi organize edilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden
lisansüstü öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çevrimiçi olarak katıldığı seminer dizisinde
modelleme literatürünün önde gelen isimlerinden Indiana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Richard
Lesh matematiksel modelleme hakkında haftalık seminerler vermiştir. Bu seminerlerin bir
ürünü olarak proje ekibi tarafından 11 adet modelleme etkinliği oluşturulmuştur. Proje
önerisinde 32 adet etkinlik sorusu çıkarılması hedeflenmiş olmakla birlikte proje kapsamında
geliştirilen modelleme sorusu sayısı proje sonunda nihai olarak 60 olmuştur (bk. Tablo 3.1).
Bu etkinlikler hazırlanan bir WEB portalı (http://matemodel.metu.edu.tr) aracılığıyla kayıtlı
kullanıcılar için paylaşıma açılmıştır. Geliştirme aşamaları sonucunda son hali verilen bir
örnek modelleme sorusu Şekil 3.2’de gösterilmektedir.
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Şekil 3.1: Projenin temel aşamaları
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Tablo 3.1. Modelleme Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Proje Kapsamında Geliştirilen Problemlerin Listesi
Problem Başlığı

Zorluk Öğrenme Alanı
Düzeyi*

Müfredat Belirleyicisi

Problem Bağlamı

Nasıl Kilo Verilir?

2

Cebir

İkinci dereceden denklem grafikleri, Kalori hesabı, Yürüyüş bandı
Denklem kurma

Patlamış Mısır Kutusu

2

Cebir, Temel
Matematik

Polinom fonksiyonlar; Türev

Patlamış mısır kutusu

Sarkaçlı Saati Nasıl Tamir Edelim?

2

Cebir

İkinci Dereceden Fonksiyonlar

Sarkaçlı saat

Ayak İzi Problemi

1

Cebir

Oran-orantı

Kriminoloji, Ayak izi

Uçaklar Ne Zaman İnişe Geçmeli?

3

Cebir, Temel
Matematik

Kübik fonksiyon, Türev

Uçak, İniş rotası

Göl Kirliliği

2

Temel
Matematik,
Cebir

Limit, Eşitsizlik, Çok büyük ve çok
küçük sayılar

Çevre kirliliği

Trafik İşaret Levhaları

2

Temel
Matematik,
Trigonometri

Türev, Trigonometri

Ulaştırma ve yol mühendisliği,
Etkili görüş açısı

Ormanda Ağaçlar Ne Zaman Kesilmeli?

3

Cebir, Temel
Matematik,

Üstel fonksiyonlar, Türev (değişimdeğişim oranı) Limit, Seriler
(yakınsaklık), İntegral

Orman, Ekonomi, Faiz hesapları

Mikroorganizmalar Nasıl Çoğalır?

2

Cebir

Üstel fonksiyonlar

Mikroorganizmalar, Bakteriler,
Çoğalma, Bölünme, Biyoloji

Kim 500 Milyar İster?

2

Olasılık

Olasılık (koşullu olasılık), Beklenen Ekonomi, Yarışma
değer kavramı

Kaç Tane Bilgisayar Üretelim?

3

Temel
Matematik

Türev

Bilgisayar üretimi, Ekonomi,
Maksimum-minimum problemleri

Hastanız İlacı Nasıl Kullansın?

3

Cebir, Temel
Matematik

Üstel ve logaritma fonksiyonu
Seriler, Yakınsaklık, Limit

İlaç dozu, Astım hastalığı

Ekspres Kasalar

3

Olasılık

Olasılık (rastgele sayı kavramı);
Simülasyon

Ekspres kasa, Market, Alışveriş,
Ekonomi, Ticaret
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Problem Başlığı

Zorluk Öğrenme Alanı
Düzeyi*

Müfredat Belirleyicisi

Problem Bağlamı

Diş Hekimi Randevuları

3

Olasılık

Olasılık; Rastgele sayı kavramı;
Simülasyon

Randevu sistemi, Diş hekimi

Benzinin İyisi Hangisi?

1

Cebir

Doğrusal fonksiyonlar, Oran-orantı

Benzin kullanımı, Optimizasyon

Atlamak Ya Da Atlamamak!

2

Cebir

İkinci dereceden fonksiyonlar

Serbest düşme, Hareket, Film seti,
Sinema, Dublör, Fizik

Kağıt Rulolar

2

Geometri, Cebir Daire geometrisi, Doğrusal
fonksiyonlar, Oran-orantı

Kâğıt üretimi

Sergi Salonu Güvenliği

3

Geometri,
Trigonometri

Geometrik şekiller, Trigonometrik
ilişkiler

Güvenlik, Sergi salonları

Meyve Suyu Ambalajı

2

Temel
Matematik,
Geometri

Türev, Katı cisimler, Hacim.

Ambalajlama, Optimizasyon,
Ekonomi

Kazalar, Kazalar…

2

Cebir

İkinci dereceden fonksiyonlar

Trafik, Kazalar, Aktüerya

Çitleyelim

1

Temel
Matematik,
Geometri

Türev, Çevre uzunluğu,
Optimizasyon

Çitleme

Cinayeti Aydınlatın!

3

Cebir, Olasılık

Doğrusal fonksiyonlar, İstatistik ve
olasılık, Oran-orantı

Biyoloji, Kriminoloji, Adli tıp

Cinayet Saat Kaçta İşlendi?

3

Temel
Matematik

İntegral

Cinayet, Kriminoloji, Isı kaybı

Caddede Park Yeri

2

Geometri,
Trigonometri

Üçgen geometrisi, Trigonometrik
ilişkiler

Park yeri tasarımı, Şehir planlama,
Optimizasyon

Hangi Konutu Almalı?

2

İstatistik

Ağırlıklı ortalama, Merkezi eğilim

Emlak, Konut kredisi, Faiz, Vade,
Finans

Hangi Otomobili Almalı?

2

İstatistik

Ağırlıklı ortalama, Merkezi eğilim,
Oran-orantı

Faiz hesaplama, Alım-satım

Banka Soygunu

2

Mantık

Mantık

Soygunlar, Banka soygunları,
Adliye
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Problem Başlığı

Zorluk Öğrenme Alanı
Düzeyi*

Müfredat Belirleyicisi

Problem Bağlamı
Kömür, Petrol, Hidroelektrik, Enerji
tüketimi

Kömür Tüketimi

2

Cebir, İstatistik

Fonksiyonlar, İstatistik

Zıplayan Top!

2

Cebir

Üstel fonksiyonlar, Üslü eşitsizlikler, Top, Zıplama oranı, Üretim,
Oran-orantı
ARGE, Araştırma-Geliştirme

Süt İneklerinin Dengeli Beslenmesi

2

Cebir, Lineer
Cebir

Birinci dereceden denklem ve
eşitsizlikler, Lineer programlama

Üretim Hatası

2

Cebir

Tümevarım ve Diziler (Aritmetik dizi) Kalite kontrol, Hatalı ürün, Asma
kilit, Ürün seri no, Tahmin

Tahta En İyi Nereden Görünür?

2

Trigonometri

Ters trigonometrik fonksiyonlar

Süt İnekleri

1

Cebir

Tümevarım ve Diziler, Fonksiyonlar Süt inekçiliği, Hayvancılık

Sulama Sistemi

3

Cebir, Analitik
Fonksiyonlar, Analitik geometri,
Geometri, Temel Türev
Matematik

Sulama, Doğrusal sulama sistemi,
Fıskiye, Tarım

Su Deposu

2

Cebir, Temel
Matematik

Su deposu, Bilgisayar algoritması

En İyi Koltuk Hangisi

3

Trigonometri,
Ters trigonometrik fonksiyonlar;
Analitik Geometri Analitik geometri

Sinema

Satranç Tahtası

2

Cebir

Satranç tahtası, Buğday, Sultan,
Vezir

Posta Sorunu

2

Cebir, Geometri, Fonksiyonlar, Geometri, Türev
Temel
Matematik

Posta, Kargo, Paketleme

Maksimum Alan

2

Cebir, Geometri, İkinci dereceden denklemler ve
Temel
fonksiyonlar, Geometri, Türev
Matematik

Alan, Çiftlik, Çit

Kıyamet Saati

1

Cebir

Tümevarım ve Diziler

Arkeoloji, Efsane, Kıyamet, Altın
disk

Kaplumbağa Terbiyecisi

3

Trigonometri,
Temel

Trigonometri, Türev, Geometri

Kaplumbağa Terbiyecisi, Osman
Hamdi Bey, Müze, Sergi, Tablo,

Fonksiyonlar, Değişim, artma,
azalma, Türev

Tümevarım ve Diziler (Geometrik
dizi)

Ekonomi, Süt inekçiliği, Tarım,
Hayvancılık, Beslenme, Besin
değeri

Sınıf
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Problem Başlığı

Zorluk Öğrenme Alanı
Düzeyi*
Matematik,
Geometri

Müfredat Belirleyicisi

Problem Bağlamı
Görüş açısı

Hazine Adası

3

Geometri, Cebir Geometri, Karmaşık sayılar

Hazine, Issız ada

Hangi Otomobili Seçmeli?

2

Cebir, İstatistik Fonksiyonlar, İstatistik

Otomobil, Yakıt tüketimi

Dergi Satışları

2

Cebir, Temel
Matematik

İkinci dereceden denklem ve
fonksiyonlar, Türev

Fiyat politikası, Tiraj, Kar, Zarar,
Ekonomi

Boru Hattı Güzergâhını Belirle

2

Cebir

2 değişkenli fonksiyonlar;
Fonksiyonlar

İnşaat, Boru hattı, İçme suyu

Aracın Durma Mesafesi

2

Cebir, Temel
Matematik

İkinci dereceden fonksiyonlar;
İntegral

Fren mesafesi, Trafik

Gün Uzunluğunu Tahmin Et

3

Cebir,
Trigonometri

Periyodik fonksiyon, Trigonometrik Meteoroloji
fonksiyonlar

Gelecek Yüzyılda Türkiye

2

Temel
Matematik

Değişim, Değişim oranı, Ortalama
değişim oranı

Nüfus

Dönme Dolap

2

Trigonometri,
Temel
Matematik

Trigonometrik fonksiyonlar, Birim
çember, Açısal/Çizgisel hız

Dönme dolap

Ücretsiz Lunapark Treni

1

Temel
Matematik

Teğetlerin eğimi, Eğri analizi

Lunapark, Tren Yolu

Acile Gelen Yüksek Tansiyon Hastası

2

Temel
Matematik

Değişim; Değişim oranı

Yüksek Tansiyon

Doğa Yürüyüşü Parkuru Krokisi

3

Temel
Matematik

Türev, Türev fonksiyon grafiği

Doğa Yürüyüşü

Büyük Agoura Maratonu

1

Temel
Matematik

Eğim, Ortalama değişim oranı

Maraton

Reklam Kampanyası

1

Lineer Cebir,
Cebir

Matris, Yüzde hesabı

Reklam kampanyaları

Hamburger Savaşları

2

Lineer Cebir

Matris

Hamburger
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Problem Başlığı

Zorluk Öğrenme Alanı
Düzeyi*

Müfredat Belirleyicisi

Problem Bağlamı

Aman Petrol Canım Petrol

2

Lineer Cebir,
Olasılık, Cebir

Matris, Olasılık, Yüzde hesapları

Petrol, Petrol üretimi, TPAO,
Benzin fiyatları

Gerçekten Kanser Mi, Değil Mi?

2

Olasılık, Cebir

Koşullu olasılık, Yüzde hesapları,
Kümeler

Kanser, Tıpta kullanılan testler

Doping Skandalları

2

Olasılık

Koşullu olasılık

Doping, Olimpiyatlar

Nasıl Depolayalım

2

Geometri

Geometri- Pisagor Teoremi

Depolama, Konserve kutuları

Yaz İşi

2

Cebir, Sayılar

Oran ve orantı, Sayılar, Ağırlıklı
ortalama

Performans değerlendirme,
personel seçimi, tam zamanlı iş,
yarı zamanlı iş, satış, para,
ekonomi

* 1: Kolay, 2: Orta, 3: Zor
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Şekil 3.2: Örnek modelleme sorusu: “Tahta En İyi Nereden Görünür?”
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3.1.2. Modelleme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Geliştirilen modelleme etkinliklerinin değerlendirmesi yapılırken her etkinlik (1)
matematiksel modelleme prensiplerine uygunluk, (2) çözüm süreçlerinin müfredata ve hedef
öğrenci grubunun düzeyine uygunluğu ile (3) dil ve anlatım açısından ele alınmıştır.
Etkinlikleri matematiksel modelleme prensiplerine uygunluk açısından değerlendirebilmek
için bir etkinlik değerlendirme formu hazırlanmıştır. Bu formda yer alacak değerlendirme
ölçütlerinin neler olabileceğini belirlemek amacıyla öncelikle matematiksel modelleme
etkinliklerini diğer problemlerden farklı kılan özelliklerin neler olduğu konusunda bir literatür
taraması yapılmıştır. Bu konuyla ilgili var olan sınırlı sayıdaki çalışmalardan en
önemlilerinden birisi Lesh ve arkadaşları (1993; 2000) tarafından ortaya konulmuştur. Bu
çalışmada, modelleme etkinliklerinin sahip olması gereken özellikler 6 başlık altında
toplanmaktadır:

model oluşturma prensibi,

prensibi, öz değerlendirme prensibi,

gerçeklik prensibi, model açığa çıkarma

etkili örnek model (prototip) prensibi ve model

genelleştirme prensibi (Lesh, Cramer, Doerr, Post ve Zawojewski, 2003; Lesh, Hole, Hoover,
Kelly ve Post, 2000; Lesh, Hoover ve Kelly, 1993). Benzer bir çalışmada Galbraith (2005)
modelleme problemlerini tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken prensipleri ele
almıştır. Buna göre bu prensipler; öğrencilerin yaşamlarıyla doğrudan ilişkili olma,
öğrencilerin sahip oldukları matematiksel bilgi ve becerileri kullanabilecekleri, varsayımlarda
bulunabilecekleri ve gerekli verileri toplayabilecekleri bir çözüm süreci içerme ve öğrencilerin
çözümlerini hem matematiksel açıdan hem de gerçek yaşam bağlamına uygunluk açısından
kendi kendilerine değerlendirebilecekleri bir ortam sağlama şeklinde özetlenebilir. Modelleme
etkinliklerinin geliştirilmesi süresince bu çalışmalarda vurgulanan modelleme problemlerinin
özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca geliştirilen etkinliklerin değerlendirilmesinde
de bu prensiplerden yola çıkılarak oluşturulmuş aşağıdaki ölçütlerden yararlanılmıştır (Lesh,
Hole, Hoover, Kelly ve Post, 2000):
Model Oluşturma Prensibi
1. Öğrenciler bu problem üzerinde çalıştıklarında matematiksel yapılar (modeller) ortaya
çıkartabilirler mi? –Matematiksel bir kavramın kullanımını içermekte midir?
2. Matematiksel ifadelerin (cebirsel) yanı sıra grafik, tablo veya diyagram gibi farklı temsil
biçimlerinden birini veya birkaçını kullanmayı gerektiriyor mu?
3. Öğrencilerin dikkatini problem durumunun yüzeysel özelliklerinin ötesinde, altında yatan
ilişkilere ve örüntülere yönlendiriyor mu?
Gerçeklik Prensibi
1. Günlük yaşamdan anlamlı bir durumu içermekte midir?
2. Öğrencileri tek bir düşünme şekline zorlamak yerine farklı fikirler üretmeye teşvik ediyor mu?
Model Açığa Çıkarma (Belgeleme) Prensibi
1. Çözüm sürecinde öğrencilerden beklenen ürünler, ilgili düşünme süreçlerini ve sonuçlarını
açıkça gösterebilir mi?
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Öz Değerlendirme Prensibi
1. Öğrencilere yaklaşımlarının yeterince iyi olup olmadığına karar verebilme imkânı sağlıyor mu?
2. Öğrencilerin ne ortaya koymaları gerektiği, bunun ne amaçla ve kim tarafından kullanılacağı
açık bir şekilde ifade edilmiş mi?
Etkili Örnek Model (Prototip) Prensibi
1. Problem durumu ve ortaya konacak matematiksel model, yapısal olarak benzer başka
problem durumlarını yorumlamak için yeterince basit ve akılda kalıcı mı?
2. Önemli matematiksel fikirlerin tartışılması ve öğrenilmesi için zengin bir ortam sağlıyor mu?
3. Problem durumu anlaşılır bir dilde ifade edilmiş mi?
4. Problem metni imla ve dilbilgisi hatalarından arındırılmış mı?
Model Genelleştirme Prensibi

1. Geliştirilecek model, diğer kişilerle paylaşılabilir, farklı durumlara uyarlanabilir ve tekrar
kullanılabilir genel bir düşünme şekli içerebilir mi?

Yukarıda belirtilen ölçütlerin nasıl kullanıldığı “Boru Hattı Güzergâhını Belirle” isimli
etkinlik üzerinden şöyle örneklendirilebilir. “Boru Hattı Güzergâhını Belirle” başlıklı etkinliğin
birinci sürüm üzerinde yapılan değerlendirme sonrasında etkinliği gerçeklik prensibi
açısından güçlendirmek amacıyla bir gazete haberi ile başlanılmasına karar verilmiştir.
Böylelikle öğrencilere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu gerçek bir durumun ele alındığı ve bu
duruma matematiksel bir yaklaşımla kendileri tarafından bir çözüm üretileceği hissi verilmeye
çalışılmıştır. Etkinliği model oluşturma ve model açığa çıkarma prensipleri açısından
güçlendirmek amacıyla yapılan değişiklik sonrasında, öğrenciden istenenlerin aktarıldığı
paragrafın birinci ve ikinci sürümleri şöyledir:
Birinci Sürüm:
İnşa edilecek bu boru hattının maliyetinin en ucuz olabilmesi için nasıl bir güzergâh
önerirsiniz.
İkinci Sürüm:
DSİ yetkilileri su kaynağı ve güzergâha karar verildikten hemen sonra inşaatın
başlayacağını belirtmektedirler. Bu güzergâhı belirleme konusunda sizden de maliyet
hesabıyla birlikte bir güzergâh önerisi sunmanız istenmiştir. Maliyetin en az olacağı bir
güzergâh belirleyiniz ve bu güzergâhın uygunluğu konusunda ayrıntılı ve yetkilileri ikna
edici bir rapor yazınız.

Etkinliğin birinci sürümünde bazı veriler maddeler halinde belirtildikten sonra
öğrencilerden beklenen çalışma bir cümle ile ifade edilirken ikinci sürümde bu cümleye ek
olarak “ikna edici” bir rapor yazmaları gereği vurgulanmış, maliyet hesabına olan vurgu
artırılmıştır. Bu değişiklikle öğrencilerin matematiksel yapılar (modeller) ortaya çıkartabilmeye
ve düşünme süreçleri ile sonuçlarını daha açık gösterebilmeye yöneltme amacı güdülmüştür.
Bu değişiklik aynı zamanda gerçeklik prensibini de güçlendirmiştir.
Modelleme etkinliklerinin değerlendirme sürecine verilebilecek diğer bir örnek de
“Mikroorganizmalar Nasıl Çoğalır” etkinliğidir. Etkinliğin ilk sürümünde öğrencilerden ne
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beklendiği en sonda matematiksel yönden belirtilirken, ikinci sürümde aynı soru bir bağlam
içerisine alınarak sunulmuştur:
Birinci Sürüm:
Başlangıçtaki (sıfır zamanı) mikrop sayısını, aradan geçen zamanı ve bu süre sonundaki
mikrop sayısını dikkate alarak mikroorganizmaların jenerasyon sayısını (kaçıncı kez
ürediklerini) ve jenerasyon süresini hesaplamak için bir fonksiyon bulunuz. Farklı
bilinmeyenler için bu fonksiyonu düzenleyebilir misiniz?
İkinci Sürüm:
Bir araştırmacı çeşitli bakterileri sınıflandırmak ve özelliklerini belirlemek istiyor. Bu
kapsamda farklı bakterilerin kuşak sürelerini ve kuşak sayılarını bulması gerekiyor.
Laboratuvar ortamında belirli sayıda bakteriyi aynı koşullarda bir süre bekletip bu süre
sonunda kaç tane olduklarını belirleyebiliyor. Bakterilerin kuşak sayısını ve kuşak süresini
hesaplayabilmek için bu araştırmacıya kullanabileceği yöntem öneriniz. Yönteminizin
matematiksel olarak doğru sonuç verdiği konusunda araştırmacıyı ikna etmelisiniz.

Yukarıdaki örnek değişiklikten anlaşılacağı gibi etkinliklerde öğrencilere doğrudan ne
yapmaları gerektiği belirtilmemektedir. Bunun yerine gerçekçi bağlam içinde oluşan bir
gereksinime cevap verebilecek matematiksel yapıları oluşturmaya yönlendirme yapmak
tercih edilmektedir.
Etkinlikler değerlendirilirken modelleme prensipleri dışında ele alınan diğer bir unsur ise
çözüm süreçlerinin müfredata ve öğrencilerin düzeyine uygunluğudur. Bu bağlamda
düzeyleri yüksek bulunan soruların çözüm süreçleri ele alınarak, gerekirse biraz daha
yapılandırılmış bir yaklaşımla yapılması gerekenler basamaklandırılarak öğrenciler için bir
nevi öğrenme iskelesi (scaffolding) mekanizması kurulmaya çalışılmıştır. “Caddede Park
Yeri” başlıklı etkinlik bu yaklaşıma bir örnek olarak sunulabilir. Bu etkinlikte öğrencileri
trigonometrik ilişkilere yönlendirebilmek için sorunun yapılandırılması gereksinimi oluşmuş,
bu amaçla soruda geçen bağlamın sade bir çizimi sunulmuş ve üzerinde çalışabilecekleri bir
veri seti oluşturabilmeleri için bu şekli kullanarak doldurabilecekleri boş bir tablo verilmiştir.
Bu yapılırken modelleme prensiplerinden mümkün olduğunca ödün verilmemeye çalışılmıştır.
Bütün bu değerlendirme çalışmaları sırasında etkinlikler dil ve anlatım yönünden de
incelenmiş, anlatım dilindeki sorunlar giderilmiş, ifadelerin anlaşılırlığı artırılmıştır. Öte
yandan etkinliklerin Türk kültürüne ve eğitim sistemine uygunluğu da gözden geçirilirmiş ve
bu yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Okullarımızdaki öğrencilerin ilgisini daha çok
çekebilmek, daha gerçekçi etkinlik bağlamları oluşturmak ve yerel değerleri göz ardı
etmemek amacıyla etkinlikler bu yönden de değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.
3.1.3. Saha Çalışması ve Dönütleri
Projenin birinci evresinde geliştirilen modelleme etkinliklerinin bir saha çalışması
yapılarak bir grup öğretmenle birlikte değerlendirilmesi ve bazılarının okul ortamında
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uygulanarak; etkinliklerin ortalama uygulama süresi, zorluk düzeyi ve etkinlik sürecindeki
olası problemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu saha çalışma sonucunda, modelleme
etkinliklerinin yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi ve etkinliklere son şekli verilerek,
uygulanacak hizmetiçi ve hizmet öncesi öğretmen gelişimi için etkili bir program hazırlanması
amaçlanmıştır.
3.1.3.1. Saha Çalışması Katılımcılar ve Planlama
Saha çalışmaları öğretmenlerin matematik eğitiminde farklı yöntem ve teknikler
denemeye

istekli

bir

ortaöğretim

kurumunda

görev

yapan

toplam

13

matematik

öğretmeninden 6’sı ile yürütülmüştür. Bu öğretmenlerin bazı demografik bilgileri aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.

Tablo 3.2. Saha Çalışmasına Katılan Öğretmenlerle İlgili Bazı Demografik Bilgiler
Öğretmen

Cinsiyet

Öğretmenlik
tecrübesi (yıl)

Lisansüstü Eğitim Durumu

1

K

18

Y. Lisans-Matematik

2

E

10

Y. Lisans-Uygulamalı Matematik

3

E

18

-

4

E

8

Y. Lisans-Matematik

5

E

28

-

6

E

13

Y. Lisans-Uygulamalı Matematik

Uygulama/değerlendirme programı çerçevesinde Proje çerçevesinde hazırlanan tüm
etkinliklerin öğretmenler tarafından modelleme prensipleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve
bazılarının uygulanması için, süreç içerisinde öğretmenlerle beraber değiştirilmeye açık bir
takvim hazırlanmıştır.
3.1.3.2. Saha Çalışması Ön Seminerleri
Projede

geliştirilen

modelleme

etkinliklerinin

saha

çalışması

kapsamında

öğretmenlerce değerlendirilmesi ve bazılarının sınıf uygulamaları yapılmaya başlamadan
önce,

matematiksel

modelleme

hakkında

öğretmenlerle

bilgilendirme

çalışmalarının

yapılarak hem matematiksel modelleme ve öğretimdeki yeri hakkında genel kuramsal
konular, hem de uygulanacak etkinlikler kapsamındaki özel konuların ele alındığı iki ön
seminer gerçekleştirilmiştir.
Bu seminerlerden ilkinde “Ortaöğretim matematik eğitiminde matematiksel modelleme:
Hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmen eğitimi” başlıklı sunum yapılmıştır. Bu sunu
çerçevesinde matematiksel modellemenin tanımı ve matematik eğitimindeki rolü tanıtıldıktan
sonra öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilecek saha çalışmasının temel öğeleri konusunda
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bilgi verilmiştir. Bu çerçevede, öğretmenlere farklı modelleme yaklaşımları öngören örnek 2
modelleme etkinliği (Kağıt Rulolar ve Yaz İşi) verilerek yapılan sunum ışığında bu etkinlikler
üzerine düşünmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, saha çalışması sürecinde öğretmenler tarafından
kullanılması amaçlanan “Düşünme Şekilleri Formu” ve “Gözlem Formu” verilerek ve bunların
ne olduğu ve proje kapsamında nasıl kullanılabileceği üzerinde tartışılmıştır.
Ön seminerlerden ikincisinde öğretmenlere saha çalışması kapsamında yapmaları
beklenen Proje etkinliklerinin değerlendirilmesi konusunda bir örnek deneyim kazandırmak
amacıyla bir önceki toplantıda da örnek modelleme etkinliği olarak sunulan ve Proje ekibince
bir modelleme etkinliğinde bulunması gereken özellikleri iyi yansıttığı düşünülen “Yaz İşi”
başlıklı etkinlik toplantı öncesi öğretmenlere gönderilerek bir önceki toplantıda konuşulanlar
çerçevesinde etkinlik üzerinde düşünmeleri ve mümkünse çözmeleri istenmiştir. Toplantı
sırasında ilk olarak öğretmenler “Yaz İşi” problemi ile ilgili genel değerlendirmelerini ve
çözüm yaklaşımlarını paylaşmıştır. Ardından öğretmenlere bir sunum yapılarak, bir grup 7.
Sınıf öğrencisinin “Yaz İşi” problemini çözme süreci özetlendi ve öğretmenlerin bu örnek
çözüm üzerinde tartışmaları sağlanmıştır. Bunu takiben Proje kapsamında geliştirilen ve
öğretmenler etkinlikleri değerlendirirken kullanacakları “Modelleme Problemi Değerlendirme
Formu” dağıtılmıştır. Form, kapsam ve format yönünden kısaca açıklandıktan sonra, “Yaz İşi”
problemi bağlamında, form üzerindeki değerlendirme ölçütleri tek tek incelenmiştir. Böylece
öğretmenlerin formu daha iyi tanımaları ve form üzerindeki ölçütlerin ne anlama geldiği
konusunda somut bir deneyim elde etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Modelleme
etkinliklerinin değerlendirilmesi kapsamında saha çalışması aşamasında yapılan çalışmalar
aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
3.1.3.3. Saha Çalışması Veri Toplama Araçları
Saha çalışmasında modelleme etkinliklerinin pilot çalışması yapılmış olup bu
kapsamda modelleme sorularının öğretmenler tarafından incelenmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte veriler farklı araçlardan
yararlanılarak toplanmıştır. Öğretmenlerin geliştirilen modelleme etkinlikleri hakkındaki
düşünce ve görüşlerini belirlemek için “Modelleme Problemi Değerlendirme Formu” (bk. Ek
1) kullanılmıştır. Modelleme etkinliklerinin uygulaması ile ilgili durumlar ise Düşünme Şekilleri
Formu, uygulama öncesi ve sonrası öğretmen görüşmeleri, odak grup görüşmeleri, sınıf-içi
uygulamalarının video ve ses kayıtları, öğrenci çözüm kâğıtları, saha notları aracılığıyla
belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin

modelleme

etkinliklerinin

doğası ve

matematik

öğretiminde kullanımı ve proje kapsamında yapılan çalışmaların mesleki gelişimlerine etkisi
ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla saha çalışması sırasında ve sonunda yarı
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yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde kullanılan örnek sorular şu
şekildedir:
•

Sizce matematiksel modelleme nedir?

•

Sizce iyi bir modelleme sorusu nasıl olmalıdır? Ne tür özellikler taşımalıdır?

•

Dönem boyunca incelediğiniz veya uyguladığınız etkinlilerden en çok hangilerini
sevdiniz? Neden?

•

Dönem boyunca incelediğiniz veya uyguladığınız etkinlilerden en az hangilerini
sevdiniz? Neden?

•

Modelleme etkinliklerinin matematik öğretimindeki yeri ve önemi hakkında ne
düşünüyorsunuz?

•

Bu etkinlikleri kendi öğretim yönteminizde nerede ve ne amaçla kullanırdınız?

•

Etkinliklerin uygulanması sürecinde sizin bir öğretmen olarak rolünüz nasıldı? Nasıl
olması gerektiğine inanıyorsunuz?

•

Uygulamalarda gözlemlediğiniz kadarıyla öğrencilerin modelleme sürecini olumlu ve
olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdi?

•

Sizce bu tür etkinliklerin uygulanması süresinde öğretmenler nelere dikkat etmeli?

•

Beş hafta boyunca beş farklı etkinlik için iki farklı sınıfın öğrencilerinin çözüm
kâğıtlarını incelediniz ve düşünme şekilleri formu doldurdunuz. Bu süreç sizin için
nasıl bir deneyim oldu? Yazılı veya ödev kâğıtlarını okumaktan farklı mıydı? Bu
sürecin sizi zorlayan yönleri var mıydı? Neler ve neden? İlk hafta öğrenci çözümlerini
yorumlayışınızla son haftaki yorumlayışınızı karşılaştırır mısınız? (Varsa) farklılıkları
neye bağlıyorsunuz?

•

Düşünme şekilleri formu odaklı uygulama ve tartışmalarımızın, genel olarak sınıf içi
tutum, davranış ve uygulamalarınıza bir yansıması oldu mu? Nasıl?

Modelleme Problemi Değerlendirme Formu: Saha çalışması planlama aşamasında
geliştirilen Modelleme Problemi Değerlendirme Formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun
birinci bölümünde etkinliği inceleyen öğretmenin bilgisi, inceleme tarihi, etkinliğin ismi ve
etkinliğin uygulanma durumu ile ilgili bilgiler istenmiştir. Bu bölümde ayrıca öğretmenlere
etkinlikteki önemli matematiksel konu ve kavramların neler olduğu ile ilgili görüşleri ve etkinlik
ile ilgili genel düşünceleri sorulmuştur. Formun ikinci bölümü Lesh, Hole, Hoover, Kelly ve
Post’un (2000) ortaya attığı altı modelleme tasarım prensibi çerçevesinde proje kapsamında
oluşturulmuş olan 13 ölçüte karşılık gelen sorulardan oluşmaktadır. Öğretmenlerin sorulara
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“Evet”, “Hayır” veya “Kısmen” şeklinde cevap vermesine olanak tanıyan form ayrıca her bir
ölçüt ile ilgili açıklama ve önerilerin yazılabileceği bir bölümden oluşmaktadır.
Düşünme Şekilleri Formu: Düşünme Şekilleri Formu doldurma etkinliği, projenin
temel aldığı teorik çerçeveyle uyumlu olarak, öğretmenleri öğrencilerin matematiksel
düşünme yapıları üzerine düşünmelerini ve bunu sözel olarak ifade etmelerini sağlayarak
onlara bu yönde bir mesleki gelişim deneyimi kazandırmayı hedefleyen bir etkinliktir. İçerik
yönünden aynı olsalar da düşünme şekilleri formları farklı çalışmalarda farklı formatlarda
kullanılmıştır. Projede kullanılmak üzere hazırlanan ve birinci gelişme raporunda verilen
düşünme şekilleri formu kullanışlılık ve anlaşılırlık açısından yeniden değerlendirilerek içerik
ve format bakımından düzenlenmiştir. Formu oluşturacak olan öğretmenin “sadece” öğrenci
düşünme şekillerine odaklanmasını sağlamak için ikincil konularla ilgili sorular formdan
çıkarılmıştır. Örneğin, “Öğrencilerin soruya verdiği cevapları değerlendirdiğinizde bu
kavramı/konuyu anlatmada nelere dikkat edersiniz?” sorusu öğretim boyutunda olduğundan
düzenlenen yeni formda yer almamıştır. Formun son hali Chamberlin (2002) ve Zawojewski,
Chamberlin, Hjalmarson ve Lewis’in (2008) çalışmalarından da esinlenerek amaca uygun
olarak iki boyuttan oluşacak şekilde düzenlenmiştir (bk. Ek 2). Birinci boyutta öğretmenlerin
matematiksel modelleme etkinliklerinde öğrencilerin çözüm stratejilerini raporlayacakları
bölüm yer almaktadır. İkinci boyutta ise belirlenen her bir çözüm stratejisi için matematiksel
kavram/beceri/süreçlerinin ve öğrenci hata ve yanılgılarının belirtileceği iki bölüm yer
almaktadır. Formun başına ise formun amacını belirten ve uygulanan etkinlik ve uygulayan
öğretmen ile ilgili doldurulması gereken bilgilerin olduğu bir bölüm eklenmiştir.
Yarı

Yapılandırılmış

Görüşmeler:

Öğretmenlerle

saha

çalışmasının

farklı

aşamalarında değişik form ve içerikte görüşmeler yapılmıştır. Bunlar, bütün modelleme
etkinliklerinin incelenip değerlendirildiği toplantılarda yapılan odak grup görüşmeleri;
modelleme

etkinliklerinin

sınıf

içi

uygulamalarından

önce

ve

sonra

yapılan

yarı-

yapılandırılmış görüşmeler; saha çalışması sonunda yapılan “Saha Çalışması Öğretmen
Görüşmeleri ve “Yılsonu Genel Değerlendirme Görüşmesi”dir. Odak grup görüşmelerinde
sorulan sorular “Modelleme Problemi Değerlendirme Formu” temelinde yapılan tartışma ve
değerlendirmeler sürecinde ortaya çıkan aşağıdaki türde sorular odak grup görüşmesinde
sorulan sorulara örnek olarak verilebilir.
•

Bu soru ile ilgili genel değerlendirmeleriniz nelerdir?

•

Soru tek bir fikir mi içeriyor, alternatif fikirler içeriyor mu?

•

Sorunun yapılandırılmış olması iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, bu olmasaydı öğrenciler
çözüme gidebilir miydi?
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•

Bu etkinliği/soruyu nerelerde kullanabiliriz; konunun başında mı, sonunda mı?

•

Ne kadar süre gerekli bu soru için sınıfta? Hangi sınıf seviyesi?

•

Bu soruyu değiştirme ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı, özellikle şunu
eklesek şunu çıkarsak öğrenciler için daha anlaşılır olur dediğiniz bir bölüm var mı?

Uygulama öncesi ile ilgili yarı-yapılandırılmış görüşme protokolü genel olarak aşağıdaki
konuları içermektedir: a) sınıf ve öğrenciler hakkında genel bilgi; b) uygulanan modelleme
sorusu ile hedeflenen kazanımlar; c) modelleme sorusu uygulama planı; d) soruda işlenen
konu ve kavram ile ilgili öğrenci düşünme şekilleri. Uygulama sonrası görüşme protokolü ise
öğretmenin uygulama ile ilgili genel değerlendirmesini, hedeflere ulaşma derecesi ile ilgili
görüşlerini, uygulamada yaşanan zorluklar veya beklenmedik durumlar ile ilgili düşüncelerini,
soru ile ilgili değişiklik önerilerini ortaya çıkarmaya yönelik sorular içermektedir. Saha
çalışması öğretmen görüşmeleri ve yılsonu genel değerlendirme görüşmesi protokolleri
yukarıda da belirtildiği gibi çalışmaya katılan öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin doğası,
matematik öğretimindeki yeri ve bir öğretim yaklaşımı olarak uygulanabilirliği konularında
sorular içermektedir. Ayrıca bu protokollerde projenin hizmet-içi eğitim stratejilerinden olan
öğrenci kâğıtlarını inceleme ve düşünme şekilleri formu doldurma ve haftalık öğretmen
toplantılarına katılma gibi çalışmaların öğretmenlerin mesleki gelişimlerine nasıl etki ettiği
sorgulanmıştır.
3.1.3.4. Saha Çalışması Veri Toplama Süreci
Proje kapsamında yapılan saha çalışmasının iki temel amacı vardı. Bunlardan ilki,
proje ekibi tarafından projenin ilk altı ayında geliştirilen modelleme sorularının bir grup
öğretmenle birlikte çalışılarak incelenmesi, bu soruların bir kısmının okul ortamında
uygulanması ve böylece soruların ortalama çözülebilme süresi, zorluk düzeyi ve etkinlik
sürecindeki olası problemlerin belirlenmesidir. İkinci temel amacı ise matematiksel
modelleme hakkında daha sonraki evrelerde yapılacak öğretmen eğitimi çalışmaları için
öğretim materyalleri oluşturmak ve mesleki gelişim etkinliklerinin öğretmenler tarafından
değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan saha çalışması yaklaşık
altı ay sürmüştür.
Değerlendirme Toplantıları: Proje kapsamında geliştirilen tüm sorular birinci raporda
detaylı bir şekilde sunulan saha çalışması planlamasına uygun olarak öğretmenlerin
değerlendirmelerine sunulmuştur. Bu kapsamda, 6 matematik öğretmeni, proje ekibinden en
az bir araştırmacı ve 2-3 bursiyerin katılımıyla, her hafta Çarşamba günleri öğleden sonra
okuldaki bilgisayar laboratuvarında değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantıya
katılan öğretmenler, birinci altı aylık dönem raporunda da açıklandığı gibi, yapılan ön
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seminerle proje etkinliklerinin değerlendirilmesi konusunda belli bir deneyime sahip idiler.
Birinci altı aylık dönemde kısmen başlanılan modelleme sorularını değerlendirme çalışmaları
bu rapor döneminde yapılan haftalık toplantılarla tamamlanmıştır.
Soruların incelenmesinde öğretmenlere, yapılan haftalık toplantılardan önce, o hafta
incelenecek 4 soru ve bu soruları değerlendirmede faydalanacakları değerlendirme
ölçütlerinin yer aldığı “Modelleme Problemi Değerlendirme Formu” e-posta yoluyla
ulaştırılmıştır. Öğretmenlerden toplantı öncesinde değerlendirme formlarını doldurmak
suretiyle etkinlikleri incelemeleri beklenmiştir. Toplantılarda her bir sorunun üzerinden tek tek
giderek, değerlendirme formundaki ölçütler temelinde öğretmenlerin soru hakkındaki
düşünceleri alınmıştır. Toplantıda ayrıca, soruların uygulanabilecek sınıf düzeyleri, zorluk
dereceleri ve uygulama süreleri de ele alınmıştır. Öğretmen toplantıları kamera ve ses kayıt
cihazları ile kaydedilmiş ve aynı zamanda toplantılarda araştırmacı ve bursiyerler tarafından
saha notları tutulmuştur. Bunlara ek olarak, her bir toplantı sonunda konuşulanları kısaca
özetleyen bir tutanak hazırlanmıştır.
Sınıf-içi Uygulamalar: Saha çalışmasının ikinci hedefi yaklaşık 12 modelleme
sorusunun sınıf içinde öğrencilerle uygulanması ve bu sorularla ilgili uygulama temelli
dönütler alınmasıydı. Yapılan haftalık toplantılarda, öğretmenlerin bu uygulamalarla ilgili
görüşleri alınmıştır. Örneğin hangi seviyede hangi sorunun uygulanacağı, hangi öğretmenin
uygulayabileceği

gibi

konular

uygulamalar

öncesinde

yapılan

haftalık

toplantılarda

öğretmenlerle birlikte tartışılarak karara bağlanmıştır. Ders programı uygun olan öğretmenler,
üzerinde fikir birliğine varılan modelleme sorularını sınıflarında uyguladılar. Uygulanan 12
etkinlikten beş tanesi (Zıplayan Top, Caddede Park Yeri, Ücretsiz Lunapark Treni, Gelecek
Yüzyılda Türkiye, Kim 500 Milyar İster) aşağıda bahsedildiği üzere daha detaylı veri toplama
amacıyla iki ayrı sınıfta uygulanmıştır. Bazı uygulamalara, ders programı uygun olan diğer
öğretmenler de gözlemci olarak katıldılar. Sınıf içi uygulamalarda proje ekibinden 1
araştırmacı ve 3 bursiyer de hazır bulundular. Sınıf-içi uygulaması yapılan etkinlikler ile ilgili
bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
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Tablo 3.3. Saha Çalışmasında Sınıf-içi Uygulamaları Yapılan Modelleme Etkinliklerinin Listesi
Problem Başlığı

Uygulanan
Sınıf
Düzeyi

Zorluk
Düzeyi*

Öğrenme Alanı

Caddede Park Yeri

10

2

Geometri, Trigonometri

Çitleyelim

12

1

Temel Matematik, Geometri

Gelecek Yüzyılda Türkiye

12

2

Temel Matematik

Göl Kirliliği

12

2

Temel Matematik, Cebir

Kağıt Rulolar

9

2

Geometri, Cebir

Kim 500 Milyar İster?

10

2

Olasılık

Maksimum Alan

10

2

Cebir, Geometri, Temel Matematik

Nasıl Depolayalım

9

2

Geometri

Satranç Tahtası

11

2

Cebir

Süt İnekleri

11

1

Cebir

Ücretsiz Lunapark Treni

12

1

Temel Matematik

Zıplayan Top!

11

2

Cebir

Modelleme uygulamalarını yansıtan süreç kısaca şöyle özetlenebilir: Uygulamalar
genellikle, masa/oturma düzeni grup çalışmasına daha uygun bir mekan olan okulun
kütüphanesinde yapılmıştır. Uygulamanın başında öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrıldılar.
Gruplar öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Gruplar oluşturulduktan
sonra öğretmen her bir öğrenciye uygulaması yapılan sorunun bulunduğu kâğıtları dağıtarak
öğrencilere soruyu okumaları ve anlamaları için 5 dakika süre tanınmıştır. Öğrenciler soruyu
okuduktan sonra 2- 3 dakika kadar da sorunun tam olarak anlaşılması için sınıf içi tartışma
yapılmıştır. Daha sonra yaklaşık 2 ders saati öğrenciler gruplar halinde , problemin çözümü
üzerinde çalıştılar. Öğrenciler çalışırken uygulama yapan öğretmen ve araştırmacılar grupları
dolaşarak öğrencilerin çözüm süreçleri ile ilgili gözlemler yaptılar, öğrencilerin yorum ve
sorularını dinleyip değerlendirdiler. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra buldukları
çözümleri diğer öğrencilerle paylaştılar. Bunun için, her grup yaklaşık 5 dakikalık sunumlarla
buldukları çözümleri diğer gruplara açıklamıştır. Bu sunumlar sayesinde öğrenciler
birbirlerinin farklı çözüm şekillerini görme ve bunun üzerine tartışma imkânı buldular.
Uygulama süresince araştırmacılar saha notları aldılar ve yapılan çalışmalar 2 kamera ve 3
ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Bir kamerayla sınıf uygulaması genel olarak
kaydedildi, diğer bir kamera ve ses kayıt cihazı ile de seçilen bir grubun çalışmalarının hem
ses hem de görüntü kayıtları alınmıştır. Bu grup, uygulama yapılan her sınıf için uygulama
yapan öğretmeninin tavsiyesi doğrultusunda zengin veri sağlama potansiyeli olması kriterine
göre belirlenmiştir. Bunun dışında iki grubun çalışma ve tartışmalarının ses kaydı alınmıştır.
Ayrıca, öğrencilerin çalışma kâğıtları grup bazında toplanarak daha sonra yapılacak
analizlerde kullanılmak üzere çoğaltılmıştır. Öte yandan, uygulama öncesinde ve sonrasında
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uygulama yapan öğretmen ile uygulama öncesindeki beklentileri, uygulama sırasında
karşılaştığı güçlükler, öğretmenin rolü, öğrencilerin grup çalışmaları ve çözüm yaklaşımları ile
ilgili gözlemleri vb. konularda yaklaşık 15 dakika süren ve ses kaydı yapılan bire-bir
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Saha çalışmasının diğer bir önemli hedefi de projenin temel çıktılarından biri olan
hizmet-içi eğitim programında kullanılabilecek yöntem ve materyalleri oluşturmaktır. Bu
hedefe ulaşmak için öğretmenlerle birlikte yürütülen saha çalışması etkinlik uygulamalarının
içeriği amaca uygun olarak kısmen yeniden şekillendirilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle
öğretmenlerle gerçekleştirilecek olan ve yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan uygulamaların
taslak programı oluşturulmuştur. Projenin temel aldığı kavramsal çerçeve doğrultusunda
düzenlenen bu uygulamada temel amaç öğretmenlerin öğrencilerin düşünme şekillerini
inceleyip yorumlamalarını sağlamak ve bu incelemeyi yaptırmak için geliştirilen Düşünme
Şekilleri Formu’nu test etmekti. Bu düşünceyle, her hafta düzenli olarak devam eden
toplantılarda

katılımcı

öğretmenlere,

daha

önce

yapılan

etkinlik

değerlendirme

toplantılarından farklı olarak, kendi öğrencilerinin matematiksel düşünme şekillerini yakından
inceleme ve yorumlama imkânı veren uygulamalar yapılmıştır.
Yaklaşık 4 hafta süren bu çalışmadan önce yapılan ön-bilgilendirme toplantısında
öğretmenlere çalışmalarla ilgili taslak program sunularak, yapılacak uygulamaların içeriği ile
ilgili bilgi verilmiştir. Bu süreçte elde edilecek verilerin, projenin temel ayaklarından biri olan
ve ilerleyen evrelerde geliştirilecek olan hizmet içi eğitim programı tasarlama aşamasında
yararlanılacak önemli bilgiler sağlayacağı vurgulanmıştır. Bu uygulamanın temelini oluşturan
ve proje ekibi tarafından önceden hazırlanmış “Düşünme Şekilleri Formu” öğretmenlere
tanıtılmıştır. Aslında projenin birinci altı aylık döneminde yapılan ön seminerde öğretmenlere
bu form ile ilgili bir ön bilgi verilmişti. Ancak zaman içerisinde bu formun içeriği ve formatı
üzerinde değişiklikler yapıldığı için, formun son hali üzerinden amacı ve nasıl oluşturulacağı
ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Saha çalışmasının bu aşamasında öğretmenlerle birlikte üzerinde çalışılacak beş
modelleme sorusu belirlenmiştir. Bu sorular belirlenirken öğrencilerin farklı düşünmelerine,
farklı yollardan çözüme gitmelerine daha çok imkân verebilecek sorular olmasına özellikle
özen gösterilmiştir. Uygulama sırasına göre bu sorular şunlardı: 1) Zıplayan Top, 2) Caddede
Park Yeri, 3) Ücretsiz Lunapark Treni, 4) Gelecek Yüzyılda Türkiye ve 5) Kim 500 Milyar
İster. Her bir sorunun kullanıldığı modelleme etkinlikleri, aynı sınıf seviyesine ders veren 2
ayrı öğretmen tarafından 2 ayrı sınıfta uygulanmıştır. Uygulama yukarıda bahsedilen sınıf içi
uygulamalara

benzer

şekilde

gerçekleştirilmiştir.

Sınıflarda

uygulanmadan

önce

öğretmenlerden soruyu öğrenci gibi çözmeye çalışıp, kendi beklentileri ve tahminleri
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doğrultusunda uygulama öncesi Düşünme Şekilleri Formu’nu bireysel olarak doldurmaları
istenmiştir. Etkinlikler 2 öğretmen tarafından sınıflarında uygulandıktan sonra öğrencilerin
çözüm kağıtları toplandı ve saha çalışmasına katılan 6 öğretmen için çoğaltılmıştır. Bu
kağıtlar uygulamanın hemen ardından zümre başkanı tarafından her bir öğretmene
ulaştırılmıştır. Öğretmenlerden, bir sonraki toplantıya kadar öğrenci kâğıtlarını detaylı bir
şekilde inceleyip, uygulama sonrası Düşünme Şekilleri Formu’nu bireysel olarak doldurmaları
istenmiştir.
Bir sonraki toplantıya öğretmenler doldurdukları uygulama öncesi ve sonrası düşünme
şekilleri formlarını ve öğrenci çözüm kâğıtlarını beraberlerinde getirdiler. Sınıf içi
uygulamaların değerlendirildiği yaklaşık 90 dakika süren bu toplantılarda öğretmenlerden
öncelikle uygulanan soru ile ilgili genel değerlendirmeleri, özellikle de etkinliği uygulayan
öğretmenlerden

uygulama

sürecinde

yaşadıklarını

ve

kazandıkları

deneyimi

diğer

öğretmenlerle paylaşmaları istenmiştir. Bu süreci etkileyen bir takım aksaklıklar da olmuştur.
Özellikle, öğretmen toplantılarının uygulamaların hemen ardından yapılamadığı durumlarda,
etkinliği uygulayan öğretmenler uygulama sırasında yaşadıklarını yeterince detaylı olarak
hatırlayıp paylaşamadılar. Benzer şekilde, öğretmenler uygulamanın hemen ardından
çoğaltılarak kendilerine dağıtılan öğrenci çözüm kağıtlarını toplantıdan 1-2 hafta önce
incelediklerinden ve toplantıya gelmeden hemen önce tekrar bakmadıklarından, zaman
zaman çözüm kağıtları ile ilgili düşüncelerini hatırlamakta zorlandılar. Bununla birlikte
öngörülen

uygulama

planı

doğrultusunda,

çözüm

kağıtlarını

inceleyip

öğrencilerin

çözümlerini hatırlamaları için öğretmenlere değerlendirme öncesi kısa bir süre verilmiştir.
Sonrasında proje ekibinden toplantıya katılanların da yönlendirmeleri ile öğretmenlere
öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri ile ilgili düşüncelerini paylaşabildikleri ve
tartışabildikleri bir ortam sağlanmıştır.
Toplantılarda ilk 15-20 dakika soru ile ilgili genel değerlendirmeler alındıktan ve
uygulama yapan öğretmenler deneyimlerini paylaştıktan sonra, düşünme şekilleri formları
üzerinden öğretmenlerin öğrencilerin çözüm yöntemleri ve bu yöntemlerin altında yatan
düşünme yapıları ile ilgili yorumları alınmıştır. Bunun için öğretmenlerden sırayla bireysel
olarak doldurdukları düşünme şekilleri formları üzerinde aldıkları notları sözel olarak ifade
etmeleri ve diğer öğretmenlerle paylaşmaları istenmiştir. Öncelikle uygulama yapan
öğretmenler söze başladılar ve düşüncelerini paylaştılar. Daha sonra sırasıyla diğer
öğretmenler söz almıştır. Öğretmenler, buldukları sonuçları paylaşırken bunlara örnek
olabilecek öğrenci kâğıtlarını da göstererek, bu kağıtlar üzerinden diğer öğretmenlerin de
düşünmelerini sağladılar. Her bir öğretmen bireysel olarak düşüncelerini ifade ettikten sonra,
kendi aralarında tartışıp birbirlerinin düşüncelerini anlamaya ve yorumlamaya çalıştılar. Bu
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sırada, toplantıda hazır bulunan proje ekibinden birisi de öğretmenlerin tartışmaları
sonucunda ortaya çıkan ortak düşünme şekillerini (çözüm stratejileri, çözüm stratejilerinin
altında yatan matematiksel yapılar, hatalar) projektörle öğretmenlerin görebilecekleri şekilde
tahtaya yansıtarak “Ortak Düşünme Şekilleri Formu” üzerine aktarmıştır. Böylece,
öğretmenlerin bireysel olarak doldurdukları düşünme şekilleri formu, öğretmenlerin görüş
birliğine vardığı şekliyle tek bir (ortak) forma dönüştürülmüştür. Birbirini takip eden haftalarda
da süreç buna benzer şekilde yürütülmüştür. Yapılan toplantıların ses ve görüntü kayıtları
alınmıştır. Öğretmenlerin bireysel olarak oluşturdukları formlar ve ortak düşünme şekilleri
formu toplanmıştır.
Modelleme sorularının uygulaması ve değerlendirilmesi çalışmaları tamamlandıktan
sonra 6 öğretmenle yaklaşık 25-40 dakika arası süren bire-bir görüşmeler ve tüm
öğretmenlerin katıldığı yaklaşık 55 dakika süren yılsonu saha çalışması genel değerlendirme
görüşmesi

yapılmıştır.

Bu

görüşmelerde

öğretmenlerin

altı

aylık

çalışma

sürecini

değerlendirmeleri istenmiştir. Görüşmelerde öğretmenlerin modelleme sorularının matematik
öğretiminde kullanılması ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri, katıldıkları proje etkinliklerini
(modelleme sorularının incelenmesi, düzenlenmesi, çözülmesi, uygulanması; öğrenci
çözümlerinin incelenmesi ve tartışılması, vb.) ve bu etkinliklerin onların mesleki gelişimine
katkısıyla ilgili düşünceleri alınmıştır. Öğretmenlerle yapılan bire bir görüşmelerin ve yılsonu
değerlendirme görüşmesinin ses ve görüntü kayıtları alınmıştır.
3.1.3.5. Saha Çalışması Verilerinin Analizi
Veri analizinde, proje sürecinde geliştirilen modelleme etkinliklerinin ikinci sürümlerinin
revize edilerek üçüncü sürümlerinin oluşturulması ve modelleme etkinliklerinin etkili bir
şekilde uygulanmasına yardımcı olabilecek bir hizmet-içi eğitim programının oluşturulması
için elde edilen tüm yazılı, sesli ve görüntülü veriler incelenmiştir. Analiz sürecinde ilk olarak,
elde edilen çok çeşitli ve hacimli verileri birden fazla araştırmacının aynı anda güvenilir bir
şekilde analiz edebilmesi için proje ekibi tarafından “Sesli ve Görsel Veriler için Analiz
Kriterleri” ve “Saha Çalışması Öğretmen Görüşme Analiz Kriterleri” oluşturulmuştur. Daha
çok modelleme soruların değerlendirilmesi ve bu çerçevede değişiklikler yapmak için
kullanılmak üzere hazırlanan kriterler şu şekilde sıralanabilir: Modelleme sorularına
öğrencilerin ilgisi, sorunun anlaşılırlığı hakkındaki düşünceler, sorunun ortalama çözülebilme
süresi ve zorluk düzeyi, uygulama sürecinde karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlar,
soruları iyileştirmeye yardımcı olabilecek ifadeler, etkinliklerin pedagojik ve matematiksel
yönleri. Öte yandan, öğretmen görüşmelerinin analiz kriterleri ise hizmet-içi eğitimin daha
etkili planlamasına katkı sunacak temaları içermektedir: (a) öğretmenlerin etkinliklerin sınıf
ortamındaki uygulamalarıyla ilgili genel değerlendirmeleri, (b) öğretmenlerin modelleme
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etkinliklerinin doğası hakkındaki düşünceleri, (c) öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin
matematik öğretimindeki yeri hakkındaki düşünceleri, (d) öğretmenlerin modelleme
etkinliklerinin bir öğretim yaklaşımı olarak uygulanabilirliği hakkındaki düşünceleri, (e)
öğretmenlerin öğrenci kâğıtlarını inceleme ve düşünme şekilleri formunu doldurma
etkinliklerinin mesleki gelişimlerine etkisi hakkındaki düşünceleri, (f) öğretmenlerin proje
kapsamında yapılan haftalık öğretmen toplantılarının ve zümre öğretmenlerinin grup
çalışmalarının mesleki gelişimlerine etkisi hakkındaki düşünceleri.
Analiz sürecinde, bu kriterler belirlendikten sonra, öncelikle kriterler çerçevesinde tüm
ses ve video kayıtlarının ilgili bölümlerinin dökümleri alınmıştır. Dökümleri alınan kayıtlara
daha sonra tekrar dönüp inceleme yapabilmek için alınan dökümlerin üzerine kayıtlı dosya
adı ve kayıtlı olduğu zaman aralığı belirtilmiştir. Bu şekilde organize edilen tüm video ve ses
kayıtlarına saha notları ve öğrencilerin çalışma kâğıtlarından elde edilen veriler de
eklenmiştir. Analiz süreci, verilerin birkaç defa okunması ve belirlenen kriterlerin üzerinde
tekrar tekrar çalışılmasını içeren döngüsel ve etkileşimli bir süreç olmuştur. Bu süreçte
organize edilen tüm veriler projenin bu dönemdeki hedefleri dikkate alınarak kategorilere
ayrılarak raporlanmıştır. Bu kategorilerden birincisi problem metni, örnek çözüm, problem
künyesi ve öğretmen yönergesi boyutlarında etkinliklerde yapılan değişiklik ve düzenlemeleri
içermekte, diğeri ise öğretmenlerin modelleme sorularının matematik öğretiminde kullanımı
ile ilgili düşünce ve önerilerini içermektedir. İkinci kategori aynı zamanda hizmet-içi eğitim
çalışmasının hazırlanıp geliştirilmesine katkı sağlayacak yöntem ve materyaller ile ilgili ürün
ve önerileri içermektedir.
Öte yandan, düşünme şekilleri formu kullanılarak yapılan uygulamaların öğretmenlerin
mesleki gelişimlerine olan olası katkılarını araştırmak için verilerin içerik analizi yapılmıştır.
Bu çerçevede kullanılan veri kaynakları öğrenci çözüm kâğıtları, öğretmenlerin doldurdukları
düşünme şekilleri formları (uygulama öncesi, uygulama sonrası ve ortak düşünme şekilleri
formu), haftalık öğretmen toplantılarının ses ve görüntü kayıtları, uygulama sonrasında
öğretmenlerle yapılan bire bir görüşmeler ve araştırmacıların tuttukları saha notlarından
oluşmaktaydı. Öğrenci çözüm kâğıtları yapılan araştırma için ana veri kaynağı olarak
kullanılmasa da, bunların analizi diğer verilerin analizlerini yaparken araştırmacılara bir zemin
sağlamıştır. Verilerin analizi için öncelikle toplanan veriler organize edildi ve analize hazır
hale getirilmiştir. Bunun için öğrenci çözüm kâğıtları gözden geçirilerek ilgili veriler belirlendi;
yapılan görüşmelerin ses kayıtları transkript edildi ve araştırmacılar tarafından alınan saha
notları düzenlenerek elektronik ortama aktarılmıştır.
Öğretmen

toplantılarından

önce

öğrenci

çözüm

kâğıtlarının

analizi

yapılarak

toplantılarda kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Bu bağlamdaki analiz sonuçları diğer
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verilerin analizi sırasında tekrar gözden geçirilmiştir. Diğer verilerin analizi için ise öncelikle
tüm veriler detaya inilmeden hızlıca gözden geçirilmiştir. Videolar izlendi, öğretmenlerle
yapılan görüşmelerin transkriptleri ve düşünme şekilleri formları gözden geçirilmiştir. Bu ön
analizin amacı hem araştırma kapsamı dışında kalacak verileri ayıklamak hem de genel
olarak toplanan verilerin araştırmanın amacı çerçevesinde neler söylediğini görmekti. Daha
sonra kodların ve temaların oluşturulduğu daha detaylı analize geçilmiştir. Öncelikle en
önemli veri kaynağı olan, haftalık öğretmen toplantılarının video kayıtları 1-2 sefer dikkatlice
izlenmiştir. Videolar izlenirken, öğretmenlerin toplantılarda tartışırken kullandıkları (kendi
doldurdukları) düşünme şekilleri formları da incelenmiştir. Video kaydında tam anlaşılmayan
yerlerde ses kayıtları dinlenmiştir. Bu süreçte önemli ve yorumlamaya değer görülen kısımlar
belirlendi ve transkripti yapılmıştır. Transkript edilen yerler anlamlı bölümlere ayrıldı ve her
bölümün araştırılan konu bağlamında kavramsal olarak ne anlama geldiği ile ilgili notlar
alınmıştır. Kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan bu bölümler kodlar verilerek
isimlendirilmiştir.

Daha

sonra

öğretmenlerle

yapılan

görüşmelerin

transkriptlerinde

araştırmanın amacı çerçevesinde önemli görülen bölümler işaretlenmiştir. Bu kısımların
kavramsal olarak ne anlama geldikleri belirlenerek anahtar sözcüklerle (ya da söz öbekleri
ile) kodlanmıştır. Kodların o bölümdeki anlamı en iyi şekilde yansıtacak şekilde seçilmesine
özen gösterilmiştir. Çıkan kodlar video analizinden çıkan kodlarla karşılaştırılarak her iki
analizden elde edilen kodları da içeren taslak bir kod listesi oluşturulmuştur. Bu kod listesi ile
videolar tekrar izlendi ve varsa eklenecek ya da çıkarılacak kodlar belirlenerek kod listesi
üzerinde tekrar tekrar çalışıldı (bk. Tablo 3.4).
Toplanan veriler bu şekilde kodlandıktan sonra, ortaya çıkan kodları belli bir kategori
altında toplayacak temalar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde, verilerin oluşturulan kodlara
göre yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu tematik kodlama sürecinde birbiriyle ilişkili
olduğu düşünülen kodlar bir araya getirildi ve böylece temalar belirlenmiştir. Daha sonra
veriler oluşturulan kodlara ve temalara göre yeniden düzenlenmiştir. Bu temalar
çerçevesinde düzenlenen verilerden elde edilen bulgular gerekli yerlerde alıntılara (örn:
toplantılarda öğretmenler ve araştırmacı arasındaki diyaloglar, vb.) ve örneklere (örn:
düşünme şekilleri formu, öğrenci çözüm kâğıdı, vb.) yer verilerek sunulmuştur.
Bu analiz süreci sonucunda saha çalışmasıyla ilgili ortaya çıkan bazı bulgular şu
başlıklar altında Ek 3’de sunulmaktadır: (i) Saha Çalışması Sonucu Etkinliklerde Yapılan
Değişiklik ve Düzenlemeler; (ii) Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme Sorularının
Kullanımı: Öğretmen Görüşleri; (iii) Matematiksel Modelleme Etkinlikleri ve Öğretmenlerin
Mesleki Gelişimi; (iv)

Öğretmenlerin Öğrenci Düşünme Şekillerine Yönelik İnanç ve

Tutumları ile Öğretmenler Arasındaki İşbirliğine Katkısı. Ayrıca, saha çalışmasında elde
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edilen sonuçların proje kapsamında planlanan hizmetiçi öğretmen eğitimine yönelik
yansımaları da Bölüm 3.2’de ele alınmaktadır.

Tablo 3.4. Saha Çalışması Veri Analizi Kod Listesi
Alan Bilgisine Katkısı

Öğretmenler Arasındaki İşbirliği ve Sosyal
İlişkiler

Çözüm üzerine tartışma

Grup çalışması

Stratejisi altındaki matematiği tartışma
Matematiksel hatayı saptama

Yardımlaşma
Fikir alışverişi

Farklı bir yoldan çözme

Danışma
Arkadaşlık

Pedagojik Alan Bilgisine Katkısı
Farklı stratejileri tahmin etme

Öğrencilere Karşı Olumlu Tutum

Farklı stratejileri belirleme

Öğrenciye değer verme

Örneklendirme

Matematiği zayıf öğrenciye değer
verme

Farklı stratejileri açıklama

Farklı çözüm yaklaşımına puan
verme
Başarısı algısındaki değişim

3.2. Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi
Hizmet içi öğretmen eğitimi projenin temel ayaklarından biridir. Araştırmanın bu kısmı
ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modellemenin sınıf içinde kullanımı
hakkındaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek için bir model olarak kullanılacak programın
uygulanması ve değerlendirilmesini içermektedir. Söz konusu program Ankara ilindeki iki
devlet lisesinde görev yapan 10 öğretmenle, 2011-2012 öğretim yılında, yaklaşık 10 aylık bir
süre

zarfında

yürütülmüştür.

Projenin

hizmet

içi

öğretmenlerle

yapılan

çalışmalar

kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına cevaplar verilmesi hedeflenmiştir.
•

Öğretmenlerin matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı
ile ilgili zihinsel modelleri (bilgi, düşünce ve yorumlamaları) nelerdir? Bu zihinsel
modeller hizmet içi eğitim sürecinde nasıl değişmiştir?

•

Matematik öğretmenleri matematiksel modelleme etkinliklerini sınıflarında nasıl
uygulamaktadırlar? Bu uygulama zaman içinde nasıl değişmiştir?

•

Matematik

öğretmenlerinin

matematiksel

modellemeyi

öğretimde

kullanabilme

yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir hizmet içi eğitim programının temel
bileşenleri (ör. içerik, kapsam, kullanılacak materyaller, süre, vs.) neler olmalıdır?
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3.2.1. Hizmet-içi Öğretmen Eğitiminin Katılımcıları
Projenin hizmetiçi öğretmen eğitimi boyutunun nihai katılımcıları detayları aşağıda
açıklanan Eylül 2011’de gerçekleştirilen 4 günlük bir çalıştaya katılan 15 öğretmen arasından
gönüllülük esasına göre belirlen, Ankara’daki iki devlet okulunda görev yapan 10 (5+5)
matematik öğretmeni ve bu öğretmenlerin öğrencileridir. Okullar ve öğretmenlerle ilgili seçim
ve gerekli izinler MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak
yürütülmüş olup, katılımcılar bir Anadolu Öğretmen Lisesi ve bir Anadolu Lisesinde görev
yapan matematik öğretmenleri arasından gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Öğretmenler,
çalışma başında beklentilerini genel olarak yeni bir yaklaşım öğrenmek, kendilerini
yenilemek, öğrencilerine ulaşmak, öğrenci odaklı eğitim verebilmek, matematiğin uygulama
alanlarını öğrenmek ve teknolojiyi öğrenmek olarak ifade ettiler. Katılımcıların profilleri Tablo
3.5’te özetlenmektedir.
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Tablo 3.5. Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi Katılımcıları Hakkında Önbilgiler
Öğretmen Mezuniyet

Yüksek Öğrenim

Öğretmenlik Mevcut okuldaki
Deneyimi (yıl)
deneyim (yıl)

Son 3 yılda
dersine girilen
sınıflar

Modelleme
deneyimi

Derslerde teknoloji
kullanımı

Selda

Matematik Öğrt.

-

24

13

9-12

-

-

Meral

Fen-Edebiyat
Matematik

-

23

16

9-12

-

-

Kutay

Fen-Edebiyat
Matematik ve
Hukuk Fakültesi

-

26

11

9-12

-

-

Kaan

Matematik Öğrt.

-

22

2

9-10

-

-

-

24

10

9-12

-

-

Matematik Öğrt.

-

19

6

10-11

-

-

Hande

Fen-Edebiyat
Matematik

-

16

9

9-12

-

-

Ahmet

Matematik Öğrt.

Matematik Eğitimi
Yüksek Lisans
(Devam ediyor)

15

6

9-12

-

PowerPoint
(geometrik şekiller için)

Rana

Fen-Edebiyat
Matematik

-

13

10

9-10

-

-

Funda

Fen-Edebiyat
Matematik

-

16

10

9-12

-

Tepegöz
(soruyu yansıtmak için)

Mustafa Fen-Edebiyat
Matematik
Ayfer
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3.2.2. Mesleki Gelişim Programı: Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi Süreci
3.2.2.1. Saha Çalışması Verilerinin Mesleki Gelişim Programına Yansımaları
Saha çalışması sürecinde gerçekleştirilen uygulamaları doğrultusunda hizmet içi ve
hizmet öncesinde kullanılabilecek materyal olarak en önemli çıktıları saha çalışması
sonucunda güncellenmiş modelleme soruları, “Matematiksel Modelleme Etkinliği Uygulama
Yönergesi”, revize edilmiş “Düşünme Şekilleri Formu” ve öğrencilerle uygulaması yapılan
modelleme sorularına yaklaşımlarını gösteren epizotlardır.
Öğretmen görüşleri, sınıf içi uygulamalar ve proje ekibinin artan deneyimi çerçevesinde
projenin ilk altı ayında hazırlanan modelleme soruları gözden geçirilerek son halleri ortaya
oluşturulmuştur. Öte yandan, öğretmenlerle yapılan pilot uygulamalardan elde edilen
deneyim sonucunda “Düşünme Şekilleri Formu”da süreci daha işlevsel kılacak şekilde proje
ekibi tarafından revize edilmiştir.
Saha çalışmasındaki sınıf içi uygulamalar, öğretmenlerin modelleme etkinliklerini
öğrencileriyle uygulama konusundaki güçlüklerini de ortaya koymuştur. Bu bağlamda
öğretmenlere bu tür uygulamalarda kılavuzluk etmesi amacıyla “Matematiksel Modelleme
Etkinliği Uygulama Yönergesi” hazırlanmıştır. Bu yönergenin projenin sonraki dönemlerinde
toplanacak veriler ışığında gerekirse geliştirilmesi de mümkündür.
Öte yandan, saha çalışmasındaki sınıf içi uygulamaların video kayıtlarının içeriği
incelenerek, öğrenci gruplarının probleme yaklaşımlarını ve düşünme şekillerini açıkladıkları
sunu kısımları ayrıştırılarak, hizmet öncesi hizmet içi eğitimlerde ilgili soru bağlamında
gerçek öğrencilerin düşünme şekillerini yansıtabilmek ve ilgili tartışmalara zemin hazırlamak
için video klipler oluşturulmaya başlanmıştır. Benzer şekilde, saha çalışmasına katılan
öğretmenlerle yapılan odak grup görüşmesi ve birebir görüşmelerin video kayıtları içerik
olarak incelenerek, proje çalışmalarıyla ilgili diğer öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yol
gösterici ve/ya açıklayıcı olabileceği düşünülen kısımların da video klipler olarak
ayrıştırılması yapılmıştır.
Öte yandan, modelleme etkinliklerinin uygulama videoları, öğrencilerin çalışma
kâğıtları, öğretmen toplantıları, öğretmenlerle yapılan uygulama öncesi ve sonrası
görüşmeler, öğretmenlerle yapılan birebir görüşmeler ve yılsonu öğretmen görüşmelerinden
elde edilen verilerin analizinin sonuçları proje bağlamında planlanan hizmet içi (ve öncesi)
mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği
anlaşılmıştır:
(1) Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, altı aylık saha çalışması sürecinde
uygulanan ya da incelenen etkinlikleri kendi öğretim yöntemlerinde nerede ve ne amaçla
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kullanabilecekleriyle ilgili yöneltilen sorulara ya cevap veremedikleri ya da konuların ortası,
başı, sonu olabilir gibi çok genel cevaplarla geçiştirdikleri gözlenmektedir. Diğer bir deyişle
öğretmenlerin bu etkinlikleri net olarak nerede ve ne amaçla kullanacaklarını belirtemedikleri
anlaşılmaktadır.

Bu

bağlamda,

öğretmenin

bir

modelleme

etkinliğini

sınıfında

uygulayabilmesi için öncelikle etkinlikte kullanılacak modelleme probleminde öne çıkan
kavramların müfredatta hangi alt öğrenme alanlarında yer aldığını, hangi kazanımları
amaçladığını, etkinlikte öğrencilerin kullandığı veya kullanabileceği becerileri ve öğretim
sürecinde nerede ve ne amaçla kullanılabileceği gibi temel soruların cevaplarını bilmesi
önemlidir. Bu anlamda öğretmenlerin Ortaöğretim 9-12. Sınıflar Matematik Öğretim
Programını gerek içerik gerekse de felsefe olarak içselleştirmelerinin yanı sıra modelleme
sorularını öncelikle kendilerinin çözmeleri ve bir öğrenci gibi aynı süreçlerden geçmelerinin,
projenin mesleki gelişim programının önemli bir parçasını oluşturacağı tespit edilmiştir. Bu
çerçevede düzenlenecek çalıştayda öğretmenlere bu tür fırsatlar verilmesinin en önemli
konuların başında geldiği tespit edilmiştir.
Öte yandan, müfredat odaklı yaklaşımın mesleki gelişim programına entegre edilmesi
ise öğretmenlerin modelleme yaklaşımını sınıflarında uygulayabilmeleri için gerekli
yeterliklerini değerlendirmede kullanılacak ek bir değerlendirme aracına olan ihtiyacı
gündeme getirmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, öğretmen bilgisini tanımlayan diğer
yaklaşımlara göre daha avantajlı olan uygulama planı oluşturma, öğretmenlerin uygulama ile
ilgili

düşünme

şekillerini

ortaya

çıkarabilmeye,

öğretmenlerin

bilgilerinin

yapısını

tanımlamaya, öğretme ve öğrenme deneyimlerini yorumlarken kullandıkları modelleri ortaya
çıkarmaya imkân vermesi (Hiebert, Gallimore ve Stigler, 2002; Lewis ve Tsuchida, 1997;
Stein, Smith ve Silver, 1999) bakımından önerilmektedir.
(2) Öğretmen toplantıları, öğretmenlerle yapılan uygulama öncesi ve sonrası
görüşmeler, öğretmenlerle yapılan birebir görüşmeler ve yılsonu öğretmen görüşmelerinden
elde edilen verilerin video ve ses kayıtlarının analizinden, öğretmenlerin teknoloji kullanmayı
gerektiren modelleme etkinliklerinin çözümünde ve uygulama sürecinde, (Elektronik tablo
yazılımı, Dinamik geometri yazılımları, hesap makinesi vb.) matematik eğitim teknolojilerinin
kullanımını bilmedikleri ve bu konuda hizmet-içi eğitlere ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır.
Bu nedenle düzenlenecek çalıştayda teknoloji eğitimine de (asıl çerçeveden çok sapmadan)
yer verilmesi önemlidir.
(3)

Öğretmenlerin

modellemeyi

sınıflarında

etkili

bir

şekilde

uygulayabilme

bilgi/becerisini kazanmaları ve kendilerini mesleki açıdan geliştirmeleri için önemli bir unsur
olan modelleme etkinliklerinin uygulama sürecindeki rolleri ve modelleme etkinliklerini
uygulayacak

olan

diğer

öğretmenlere

tavsiyeleri

ile

ilgili

aşağıdaki

ifadeleri

hem
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“Matematiksel Modelleme Etkinliği Uygulama Yönergesi”nin güncellenmesinde kullanılabilir
hem de hizmet içi eğitimde tecrübeli öğretmenlerin deneyimlerini gösteren epizotlar şeklinde
hazırlanarak bir eğitim materyali olarak kullanılabilir.
Öğretmenler meslekleri gereği öğrencilerini sınıf ortamında ve yazılı/sözlü sınavlarda
değerlendirme imkânı bulmaktadır. Ancak gerek eğitim sistemi buna çok izin vermediğinden
gerekse öğrenci başarılarını değerlendirme açısından daha rahat olacağından, çoğu zaman
alışılagelmiş değerlendirme yöntemlerinin (yazılı-sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, vb.)
dışına çıkamamaktadır. Bu değerlendirme yöntemleriyle de öğrencilere farklı ve daha yaratıcı
düşünebilecekleri,

var

olan

potansiyellerini

ortaya

çıkarabilecekleri

ortamlar

sağlanamamaktadır. Matematiksel modelleme sorularının en önemli özelliklerinden biri,
öğrencileri tek bir düşünme şekline yönlendirmeden ziyade, onların farklı ve yaratıcı
düşünmelerine imkân verecek bir problem çözme ve öğrenme ortamı sağlayabilmesidir. Bu
sorular ile öğrencilerin matematiği ezberleyerek değil, düşünerek, sorgulayarak, araştırarak
öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Dolayısıyla (çoğu zaman) tek bir doğrunun olmadığı
modelleme sorularında, farklı öğrenciler farklı çözüm yolları geliştirebilmekte ve bu çözüm
yolunun etkililiğini kendi kendilerine değerlendirebilmektedir. Bu yönüyle modelleme soruları
öğretmenlere

öğrencilerinin

farklı

düşünme

yapılarını

ortaya

çıkarabilme

ve

değerlendirebilme adına zengin bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Ancak saha çalışmasındaki
uygulamalar öğretmenler için öğrencilerin düşünme şekillerini, hatalarını, zorluklarını
anlamanın ve değerlendirmenin kolay olmadığını göstermekte. Özellikle öğrencilerin
modelleme sorularındaki çözüm yaklaşımlarının, hatalı da olsa buldukları yaratıcı, farklı
çözüm yollarının öğretmenler tarafından anlaşılmasının ve değerlendirilmesinin kolay
olmadığı çalışmaya katılan öğretmenler tarafından da dile getirilmiştir. Ancak, öğretmenlerin
öğrencilerinin düşünme yapılarını anlama yönündeki bilgi ve becerilerini arttırmaları ve daha
da önemlisi bu bilgi ve beceriyi kendi eğitim-öğretim planlarına entegre edebilmeleri en
önemli öğretmen yeterliliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Saha çalışması sürecinde
öğrenci çözüm kâğıtlarının incelenmesi ve yorumlanmasının bu bilgi ve beceriyi geliştirmeye
hizmet edeceği gözlenmiştir. Her ne kadar öğrencilerle bire-bir görüşme yapmadan ya da
öğrenciler soru üzerinde çalışırken gözlem yapmadan, yalnızca çözüm kâğıtlarını inceleyerek
öğrencilerin düşünme yapılarını anlamak mümkün olmasa da, çözüm kâğıtlarının dikkatli bir
şekilde incelenmesi öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları ile ilgili önemli ipuçları
verebilmektedir.
Literatürde öğretmenleri öğrencilerin düşünme yapıları üzerine düşündürtme prensibine
dayalı mesleki gelişim projeleri bulmak mümkündür. Örneğin “Bilişsel Yönlendirmeli Öğretim”
(Cognitively Guided Instruction) (Carpenter ve diğerleri, 1996) ve “Çok Katmanlı Program
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Geliştirme” (Multi-tier Program Development) (Clark ve Lesh, 2003) bunlardan en bilinen iki
tanesidir. Bu projeler kapsamında yapılan araştırmaların ve bu prensibe dayalı olarak yapılan
diğer araştırma çalışmalarının sonuçları da böyle bir öğrenme ortamında eğitim gören
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin somut örneklerini içermektedir. Proje kapsamında
hizmetiçi öğretmenlerle yürütülen mesleki gelişim programı çerçevesindeki çalışmaların
büyük bir bölümü de bu prensibe dayalı uygulamaları içermektedir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken, her ne kadar yukarıda bahsedilen çalışmalarda bu uygulamaların
öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından olumlu sonuçlarına vurgu yapılsa da, farklı kültür
ve farklı eğitim sistemi içinde çalışan ve farklı eğitim öğretim anlayışına sahip öğretmenlerle
(ve öğrencilerle) yapılan uygulamaları kendi kültürümüze ve eğitim sistemimize entegre
etmeye çalışırken, bu uygulamalarda bir takım değişikliklerin yapılması gerektiğidir.
Düşünme Şekilleri Formu Uygulamasının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine
Olası Katkıları: Saha çalışmasından elde edilen veriler, düşünme şekilleri formu
uygulamasının öğretmenlerin modelleme sorularını derslerine entegre edebilmeleri için
gereken bilgi beceri ve tutumlarının gelişimine 3 farklı boyutta katkıda bulunma potansiyelinin
olduğunu göstermektedir: (a) alan bilgisi, (b) pedagojik alan bilgisi, (c) öğrencilerin (alternatif)
düşünme şekillerine yönelik olumlu tutum ve inanç geliştirme, ve meslektaşlarıyla işbirliği
içinde çalışma becerisi kazandırma.
Saha çalışmasının işaret ettiği en önemli sonuçlarından bir tanesi, öğretmenlerin diğer
öğretmenlerle

işbirliği

içinde

çalışarak

öğrencilerin

düşünme

şekillerini

anlamaya,

yorumlamaya ve değerlendirmeye çalıştıkları bir öğrenme ortamının, öğretmenlerin mesleki
bilgilerini (alan, pedagojik alan vb.) geliştirmenin yanı sıra matematik eğitimi ve öğretimi ile
ilgili tutum ve inançlarının değişmesi yönünde zengin bir ortam sağlama potansiyelinin
olduğudur. Öğretmenler, uygulanan soruların çözüm kâğıtlarını dikkatli ve sistemli bir şekilde
incelediklerinde ve öğrencilerin düşünme şekilleri (çözüm stratejileri, hataları, zorlukları, ön
bilgileri, vs.) üzerine düşündüklerinde öğrencilerin kullandıkları farklı çözüm stratejilerini tespit
edebilmişler, bunların altında yatan matematiksel düşünceyi yorumlayabilmişlerdir. Bunun
sonucu olarak da öğrencilerin imkân verildiğinde nasıl yaratıcı ve matematiksel içerik
yönünden zengin düşünme şeklileri ortaya koyabildiklerini görmüşler ve özellikle matematikte
başarısız gibi görünen öğrencilere karşı olumlu bir tutum geliştirebilmişlerdir.
Her ne kadar, öğrenci çözüm kâğıtlarını incelemek öğretmenler için tanıdık bir süreç
olsa da, matematiksel modelleme sorularının doğası gereği ortaya çıkan öğrenci çözüm
kağıtları, öğretmenlerin alışık olduğu yazılı kağıtlarından farklıdır. Bu farklılık, yapılan
görüşmelerde öğretmenler tarafından da vurgulanmıştır. Hatta öğretmenler çözüm kâğıtlarını
incelerken zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bunun en önemli nedenlerinden birinin (özellikle
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bu tür uygulamaların ilk haftalarında) öğretmenlerin öğrencilerin çözüm kağıtlarını incelerken,
yazılı kağıtlarını okurken ki değerlendirme yöntemlerinin çok fazla dışına çıkamamaları
olduğu söylenebilir.
Öte yandan, öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantıların video analizi sonucunda, bu
uygulamanın öğretmenlerin alan ve pedagojik alan bilgilerinin gelişimini destekleyeceği
yönünde bir öngörü kazanılmıştır. Öğretmenlerin çözüm kâğıtlarını incelerken ki tutumları ve
öğrencilerin düşünme şekillerini yorumlayış biçimleri açısından ilk hafta yapılan toplantı ile
ileriki haftalarda yapılan toplantılar arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin ilk
hafta ve sonraki haftalarda doldurdukları uygulama sonrası düşünme şekilleri formları
karşılaştırıldığında bu net bir şekilde görülmektedir. İlk hafta doldurdukları formlarda çok fazla
çözüm stratejisi belirleyemezken, diğer formda öğrencilerin düşünme şekillerine dair daha
ayrıntılı ifadeler yer almıştır. Ancak bu durumun sorudan soruya da değişiklik gösterebildiği
görülmüştür. Örneğin 3. hafta üzerinde çalışılan “Ücretsiz Lunapark Treni” sorusunun öğrenci
çözüm kâğıtlarının incelendiği toplantıda, bir önceki toplantının aksine uygulamayı yapan
öğretmen dışında diğer öğretmenler öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili çok fazla yorum
yapmamışlardır. Hatta bu soruda ele alınan “eğrinin eğimi” kavramı ortaöğretim matematik
dersi öğretim programında çok fazla yer almadığından, öğretmenler öğrencilerin çözümlerinin
altında yatan matematiksel düşünme yapısını anlamak için çok çaba sarf etmemişlerdir.
Araştırmacılar tarafından yapılan analizlerde, bu konuyu derste görmemiş olmalarına rağmen
öğrencilerin çok farklı çözüm yaklaşımları ortaya koyabildiği bulgusu elde edilmiştir. Ancak
öğretmenlerin, öğrencilerin aşina olmadıkları bir matematiksel kavramı içeren bir soruda çok
fazla yorum yapamayacakları yönündeki önyargıları, onların öğrencilerin düşünme şekillerini
yorumlamalarına engel olmuştur.
Düşünme Şekilleri Formu Uygulama Sürecini Olumsuz Yönde Etkileyen
Faktörler: Bu uygulama ile birlikte genel anlamda öğretmenlerin öğrencilerin çözüm
kâğıtlarını yorumlamakta güçlük çekmesine neden olabilecek bazı faktörler belirlenmiştir.
Örneğin, öğretmenlerin çözüm kâğıtlarını inceledikleri soruyu kendilerinin çözmemiş olmaları
öğrencilerin ne düşündüğünü yorumlamakta güçlük çekmelerine neden olmuştur. Bu tür
uygulamalarda, öğrencilerin çözüm kâğıtlarını incelemeden önce öğretmenlerin tıpkı bir
öğrenci gibi çözüm sürecinden geçmeleri, öğrencilerin düşünme şekillerini daha iyi
anlamalarına imkân verecektir. Bunun yanı sıra, genel olarak öğretmenlerin öğrenci çözüm
kâğıtlarını yeterince dikkatli ve derinlemesine incelemedikleri de söylenebilir. Çoğunun
öğrenci çözüm kâğıtlarına toplantının hemen öncesinde (veya toplantı sırasında) hızlıca göz
atmış olması ve formları toplantı sırasında doldurmaya çalışmaları öğrenci kâğıtlarını
yeterince incelemediklerinin bir göstergesi sayılabilir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin
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söyledikleri de bu durumu doğrular niteliktedir. Öğretmenler bu uygulamaların yapıldığı
dönemde çok yoğun olduklarını, öğrenci kâğıtlarını çok detaylı inceleyemediklerini, çoğu
zaman kâğıtları incelemeyi son ana bıraktıklarını ve toplantıdan önce aceleyle gözden
geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu durum göz önüne alındığında, öğretmenlerden öğrenci
kağıtlarını önceden verip incelemelerini beklemek yerine, toplantı esnasında incelemeleri
sağlanabilir. Ancak, her iki durumunda avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin
öğretmenlerin toplantıya gelmeden kağıtları incelemeleri, toplantıda sürenin daha verimli
kullanılmasını sağlayabilir. Böylece öğretmenlerin bireysel olarak oluşturdukları formların bir
sentezi şeklinde oluşturulan ortak düşünme şekilleri formunu oluşturmak için ve bunun
üzerine tartışmak için daha çok süre kalır. Diğer taraftan çözüm kâğıtlarının toplantının
başında öğretmenlere bir süre tanınarak incelenmesine izin verildiğinde, tartışma yapmak ve
ortak düşünme şekilleri formunu oluşturmak için yeterince vakit kalmayabilir. Her iki durumun
da avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurulup bu doğrultuda uygulama planında
bir takım değişikliklere gidilebilir.
Bir diğer husus da, sürecin proje ekibi tarafından öngörülen şekilde yürümemesidir.
Örneğin, saha çalışması kapsamındaki beş haftalık süreçte tasarlanan uygulama planına
göre, uygulaması planlanan 5 modelleme sorusunun her biri için yapılacak öğretmenler
toplantısı, sorunun sınıfta uygulanmasından hemen sonra yapılacak şekilde planlanmıştır.
Bunun nedeni ise hem uygulama yapan öğretmenlerin uygulama sürecindeki deneyimlerini
üzerinden çok fazla zaman geçmeden diğer öğretmenlerle paylaşmalarını sağlamak, hem de
çözüm kâğıtlarının öğretmenlere zamanında verilmesini sağlamaktır. Ancak sınıf içi
uygulamaların sınav dönemine denk gelmesini önlemek için beş sorunun uygulaması ardı
ardına yapılmak zorunda kalınmış olup, öğretmen toplantılarının bazıları sorunun
uygulanmasından ancak 1-2 hafta kadar sonra yapılabilmiştir. Öğrenci çözüm kağıtları
uygulamadan hemen sonra çoğaltılıp öğretmenlere verildiği için bazı öğretmenler daha önce
baktıkları öğrenci kağıtlarını toplantı öncesi tekrar bakmadıklarını, dolayısıyla da toplantıda
öğrenci çözümleri ile ilgili çok fazla bir şey hatırlayamadıklarını ifade etmişlerdir.
Yukarıda

bahsedilen

aksaklıklar

ve

öngörülemeyen

olumsuz

şartlar,

bu

tür

uygulamaların öğretmenlerin mesleki gelişimlerine istenilen ölçüde katkı sağlamasının
önündeki engeller olarak göz önünde bulundurulabilir. Bu tür bir uygulamada öğretmenlerin
öğrenci kâğıtlarını incelemek için (toplantı öncesinde veya toplantı sırasında) yeterince vakit
ayırması, yerine getirilmesi gereken en önemli şartlardan birisidir. Tabi bunun öncesinde bir
öğrenci gibi soru üzerinde düşünmüş ve çözüm sürecinden geçmiş olmaları, öğrenci
çözümlerini yorumlayabilmeleri açısından önemlidir. Tüm bu durumlar sene içindeki hizmet-
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içi program sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Düşünme Şekilleri Formu Uygulama Sürecini Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler
(1) Araştırmacının Rolü. Saha çalışmasındaki öğretmen toplantılarından elde edilen
bulgular, ortak toplantılarda tartışmayı yönlendiren/yürüten araştırmacının üstlendiği rolün
uygulama sürecini olumlu yönde etkileyen faktörler arasında olabileceğini göstermektedir.
Toplantılar sırasında ilk olarak öğretmenlerden öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımları üzerine
bireysel olarak yazdıklarını diğer öğretmenlerle paylaşmaları istenmiş, bu esnada proje
ekibinden bir araştırmacı diğer öğretmenlerin öğretmenin üzerinde konuştuğu

öğrenci

(grubunun) çözüm kâğıdını hep birlikte incelemeleri için yönlendirmiş, ilgili çözüm
yaklaşımının altında yatan düşünme şeklini birlikte tartışarak yorumlamaları yönünde teşvik
etmiş/yönlendirmişti. Tüm öğretmenlerin düşünce süzgecinden geçerek son halini alan
çözüm stratejisi ortak düşünme şekilleri formuna yazılmıştır. Böylece öğretmenler
kendilerinden tam olarak neyin beklendiğini, öğrenci kâğıtlarını nasıl incelemeleri gerektiğini
fark etmişlerdir. Ortak düşünme şekilleri formu oluşturulurken araştırmacının “Bu çözüm
stratejisini genel olarak nasıl ifade edebiliriz?”, “Bu stratejideki hatayı tam olarak nasıl
tanımlayabiliriz?” gibi sorularla öğretmenleri çözüm stratejisini sözel olarak ifade etmeye
teşvik etmesi de, öğretmenlerin aralarında tartışarak o çözüm yaklaşımı üzerine daha net
yorumlar yapmalarını sağlamıştır.
Öğretmenler, özellikle ilk toplantılarda bazı farklı çözüm yaklaşımlarını tespit etmelerine
rağmen bunların üzerinde çok durmadan genel ifadelerle açıklama eğiliminde olmuşlardır.
Burada da araştırmacının devreye girerek “Bu çözüm stratejisi üzerinde biraz daha
düşünebilir miyiz?”, “Öğrenci burada tam olarak ne yapmaya çalışmış?”, “Sizce bu doğru bir
strateji mi?”, gibi sorularla öğretmenleri o çözüm yaklaşımı üzerine daha derin düşünmeye
yönlendirmesinin de, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm kâğıtlarını yorumlarken ki tutumlarını
değiştirmelerine sebep olduğu söylenebilir. Bu yönlendirmeler hem öğretmenlerin bundan
sonraki toplantılara öğrenci çözüm kâğıtlarını biraz daha detaylı inceleyerek gelmelerine
olanak sağlamış, hem de toplantılardaki tartışmaların içeriğini zenginleştirmiştir.
(2) Öğretmenler arasındaki işbirliği ve sosyal ilişkiler: Saha çalışmalarındaki ve
genel olarak proje kapsamındaki uygulamaların en temel özelliklerinden bir tanesi de
öğretmenleri işbirliği içinde çalışmaya yönlendirmesidir. Yapılan toplantılarda ve toplantı
öncesi hazırlık aşamasında öğretmenlerin sürekli olarak birbirleriyle fikir alışverişi içinde
olmaları onları hem bilişsel hem de duyuşsal yönden olumlu yönde etkilemiş olup,
uygulamanın bu boyutu yapılan görüşmelerde de öğretmenler tarafından sık sık
vurgulanmıştır. Özellikle ortak düşünme şekilleri formu oluşturmanın temel amacı,
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öğretmenlerin, birbirlerinin fikirleri üzerinde düşünmeye teşvik etmek ve öğrencilerin
düşünme yapıları ile ilgili ortak bir bakış açısı kazandırmak olmuştur. Saha çalışması
sürecinde, katılımcı öğretmenlerin aralarındaki sosyal ilişkilerin kuvvetli olması ve zümre
bilincinin yerleşikliği de aralarındaki işbirliğinin artmasına sebep olmuş ve süreci daha verimli
hale getirmiştir. Birbirlerinin düşüncelerine saygı duymaları ve önem vermeleri, aralarındaki
fikir alışverişini arttırmış, bu da onların daha çok şey öğrenmelerine sebep olmuştur. Gerek
modelleme sorularını çözerken gerekse öğrenci çözüm kağıtlarını yorumlarken, herhangi bir
rahatsızlık duymadan birbirlerine yardımcı olmaları onlar için süreci daha zevkli ve yararlı
hale getirmiştir. Bu bağlamda, öğretmenler arasındaki zümre ruhunun ve birlikte çalışabilme
becerilerinin (alışkanlıklarının) düzeyi proje kapsamında yürütülecek hizmet-içi program
sürecinin başarısını da etkileyecektir.
3.2.2.2. Çalıştay
Proje kapsamında gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programı kapsamında, Eylül
2011’de

iki

devlet

okulundan

sene

içindeki

çalışma

için

potansiyel

katılımcılarla

gerçekleştirilen 4 günlük bir Çalıştay kapsamında bir yandan projenin hizmetiçi boyutundaki
nihai katılımcılarını oluşturacak öğretmenlerin seçimi hedeflenirken; bir yandan da bunlarla
yıl içinde yürütülecek modelleme etkinlikleri ve ilgili konularda bir nebze de olsa ön bilgi ve
beceri kazanmaları sağlanmaya çalışılmıştır.
Projenin genel amaçlarına bağlı olarak Çalıştayın dört ana amacı vardı: (a) projenin
hedef ve kapsamını öğretmenlerle paylaşmak, (b) öğretmenlerin matematiksel modelleme ile
ilgili önbilgilerini, ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek, (c) matematiksel modelleme etkinliklerinin
doğası ve modelleme süreci ile ilgili ortak bir anlayış oluşturmak ve (d) matematiksel
modelleme etkinlikleri aracılığıyla öğretmenlerin matematik bilgilerini ve pedagojik alan
bilgilerini gözden geçirmelerine yardımcı olmak. Bu amaçlar doğrultusunda Çalıştaya katılan
öğretmenler için belirlenen hedefler ise şu şekilde sıralanabilir:
•

Matematiksel modellemeyi açıklar.

•

Matematiksel modelleme etkinliklerinin niteliklerini belli ölçütlere (modelleme tasarım
prensipleri) göre değerlendirir,.

•

Matematiksel modellemenin öğretim programındaki yeri ve önemini açıklar.

•

Matematiksel modellemenin matematik öğrenim ve öğretimindeki önemini açıklar.

•

Matematiksel modelleme etkinliklerinin geleneksel sözel problemlerden farkını açıklar.

•

Gerçek hayat durumlarıyla ilgili problemleri analiz ederek bu durumlar için
matematiksel modeller oluşturur.

•

Matematiksel modelleme etkinliği kullanılacak bir dersi planlar.

•

Öğretim programına uygun matematiksel modelleme etkinliklerini seçer.
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Bu kapsamda yukarıdaki amaç ve hedefler dikkate alınarak 2011–2012 eğitim-öğretim
yılında yaklaşık 10 ay kadar sürecek hizmet içi eğitim ve araştırma çalışmalarına hazırlık
oluşturacak bir Çalıştay programı oluşturulmuştur. Bununla birlikte, bu programı etkili bir
şekilde gerçekleştirmek için Çalıştayda yapılacak her bir etkinlik için kısa bir yönerge,
kullanılacak doküman ve materyallerin listesi ve uygulayıcıların isimlerinin olduğu bir de
Çalıştay uygulama planı hazırlanmıştır. Planlama çalışmalarının bir parçası olarak Çalıştaya
ve devamında proje çalışmalarına katılacak okul ve öğretmenlerin belirlenmesi için
çalışmalar yapılmıştır. Proje önerisine uygun olarak çalışmanın katılımcıları amaçlı örneklem
yöntemine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara il merkezinde yer alan iki Anadolu
öğretmen lisesi ve bir Anadolu lisesi ziyaret edilerek idarecilerle ön görüşmeler yapıldı ve
projenin

amacı

kısaca

bahsedilmiştir.

Okul

idarecilerinden

okuldaki

matematik

öğretmenlerinin sayısı, niteliği ve projeye ilgi duyup duymayacakları konusunda bilgi alındı ve
aynı zamanda okul mezunlarının kariyer olarak hangi bölümleri seçtikleri de görüşülmüştür.
Bu okullardan projeye yakın ilgi gösteren ve matematik öğretmenlerini yapılacak çalışmalara
katılma konusunda cesaretlendirme isteği gözlenen bir Anadolu öğretmen lisesi ve bir
Anadolu lisesi çalışmanın potansiyel katılımcısı olarak belirlenmiştir.
Projeye katılacak okulların belirlenmesinden sonra Eylül ayı başında her bir okul ziyaret
edildi, öğretmenler toplantısında projenin amacı, hedefleri ve Çalıştay programı kısaca
anlatıldı ve proje kapsamında yapılacak Çalıştaya katılmak isteyen gönüllü öğretmenler
belirlenmiştir. Buna göre Anadolu Öğretmen Lisesinden 6, Anadolu Lisesi’nden ise 8
matematik öğretmeni Çalıştaya katılmak için gönüllü oldular. Ayrıca, Çalıştaya katılma
gönüllülüğünü Anadolu Lisesi öğretmenleri aracılığıyla belirten ve bir normal lisede görev
yapan bir öğretmen de Çalıştaya davet edilmiştir. Böylelikle Çalıştaya toplam 15 ortaöğretim
matematik öğretmeninin katılması kesinleştirilerek Eylül 2011’de okulların açılmasından
öneki hafta Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaydan önce öğretmenleri kısaca tanımak,
onların matematiksel model ve modelleme ile ilgili önbilgilerini belirlemek ve teknoloji
kullanımı ve grup çalışması yaptırma konularında öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarını tespit
etmek için 15-20 dakika arası süren yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
1. Gün: Çalıştayın ilk gününde öğretmenler araştırma projesinin amacı, kapsamı ve
süreci hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmiştir. İlk gün, öğretmenlerin matematik
öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili önbilgi ve düşüncelerini
ortaya çıkarmak ve öğretmenleri çalıştayda yapılacak çalışmalara hazırlamak amacıyla
öğretmenlerden bireysel olarak kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Bu etkinlikden önce,
öğretmenler kavram haritası oluşturma konusunda yeterince bilgi ve tecrübeye sahip
olmadığı için kavram haritasının ne olduğu ve nasıl hazırlandığı konusunda örneklerle
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zenginleştirilmiş bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Kavram haritası etkinliğinden sonra,
öğretmenlerin matematiksel modelleme konusunda fikir oluşturmaya başlaması ile birlikte
öğretmenlerle modelleme sorularının matematik öğretimindeki yeri ve önemi, nerede ve nasıl
kullanılması

gerektiği gibi konularda

genel bir

tartışma

yapılmıştır.

Öğretmenlerin

deneyimlerine önem veren bu tartışma ile öğretmenlerin çalıştayda matematiksel modelleme
konusunda yapılacak çalışmaların kendileri ve öğrenciler için önemi konusunda bir görüş
oluşturmaları amaçlanmıştır.
Çalıştayın ilk günün ikinci bölümünde her bir öğretmene içinde çalıştay programı, birinci
gün yapılacak çalışmalarla ilgili dokümanlar (modelleme soruları ve matematiksel modelleme
sorularının doğası ile ilgili düşünce formu) ve doldurulması gereken anketleri içeren dosyalar
dağıtıldı ve öğretmenler 3-4 kişilik gruplara ayrılmıştır. Öğretmenlerden, modelleme
sorularının doğası ve genel özelliklerini gözlemlemeleri ve değerlendirmeleri amacıyla
dosyalarında yer alan “Yaz İşi, Caddede Park Yeri, Gelecek Yüzyılda Türkiye, Doğa
Yürüyüşü Parkuru, Dönme Dolap” başlıklı modelleme sorularını incelemeleri istenmiştir.
Öğretmenler gruplar halinde kendilerine verilen 5 soruyu incelediler. Çalıştayda bu etkinlik
için ayrılan zamanın etkili kullanılabilmesi için öğretmenlerden her bir soruya bakmaları fakat
seçtikleri 2-3 soru üzerine detaylı düşünmeleri istenmiştir. Gruplardan soruları detaylı bir
şekilde çözmeden, sorununun içerdiği matematiksel kavramlara, sorunun niteliğine, sorunun
çözümünün nasıl bir süreç içereceğine odaklanmaları istenmiştir. Soruların incelenmesi
bittikten sonra odaklanan konular kapsamında sorular üzerine tartışmalar yapıldı ve tüm
grubun fikirleri herkesin göreceği şekilde tahtaya listelenmiştir. Tartışamadan ortaya çıkan
durumlar 4 başlık altında toplanabilir: 1) incelenen soruların içerdiği matematiksel kavramlar,
2) modelleme sorularının doğası 3) modelleme sorularının diğer sorulardan farkı, 4)
matematik öğretiminde modelleme sorularının kullanımı
Bu etkinlikden sonra öğretmenler “Yaz İşi” modelleme sorusu üzerinde bir öğrenci gibi
gruplar halinde çalıştılar. Bu çalışmada öğretmenlere kısa bir şekilde grafik hesap makineleri
Casio Classpad’leri nasıl kullanabilecekleri anlatıldı ve öğretmenler etkinliğin çözümünde
Casio Classpad’lerden yararlandılar. Çalışmanın sonunda her bir grup geliştirdiği modelini
sundu ve diğer gruplardan gelen soru ve yorumları cevaplamıştır. Sunumların sonunda ise
önerilen modeller gerçek hayat durumunu yansıtması bağlamında öğretmenler tarafından
yorumlanarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın ardından, öğretmenler grup olarak öncelikle
“Matematiksel Modelleme Sorularının Doğası ile ilgili Düşünce Formu”nu doldurdular ve
ardında da kendi yaşadıkları modelleme süreci bağlamında Yaz işi sorusunun çözüm süreci
ile ilgili hazırlanan etkinliği yaptılar. Bu etkinlikde öğretmenlere zarf içinde modelleme sürecini
yansıtan ifadelerin bulunduğu fişler verildi ve bu fişleri kullanarak kendi çözüm süreçlerini
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gösteren bir mini poster hazırlamaları istenmiştir. Öğretmenlere ihtiyaç duyarlarsa çözüm
süreçleri ile ilgili kendi ifadelerini yazdıkları fişleri de kullanabilecekleri bildirilmiştir. Bu etkinlik
aracılığıyla, modelleme sorularının doğası, matematik eğitimindeki yeri ve modelleme süreci
ile ilgili konular öğretmenlerle tartışılmıştır. Tartışmanın ardından günün sonunda,
öğretmenlerden dosyalarında bulunan “Açık Uçlu Yansıtıcı Anket” ve “Matematik Öğretimi
Öz-yeterlik İnanç Anketi”ni ertesi gün teslim etmek üzere doldurmaları istenmiştir.
2. Gün: Çalıştayın ikinci gününde program “Yaz İşi” sorusunun örnek bir çözümünün
sunulmasıyla başlamıştır. Sunumda öğrencilerin çözümleri üzerine yoğunlaşıldı ve Çalıştayın
1.

günü

öğretmen

gruplarının

yaptıkları

çözümlerle

ilişkilendirilerek

yürütülmüştür.

Öğretmenler sunulan çözümü kendi çözümleriyle karşılaştırdılar, sunudaki çözümle kendi
çözümleri arasındaki varsayım farklılıklarına dikkat ettiler. Yapılan yorum ve tartışmalar ile
modelleme sorularının doğasının daha iyi irdelenmesi sağlanmıştır.
Çalıştay, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı üzerine sunuyla devam etti.
Sunumda, matematiksel modelleme sürecinde teknoloji kullanımın yerinden bahsedildi ve
modelleme sürecinde kullanılabilecek teknolojik araçlar ve bilgisayar yazılımlarının neler
olduğu açıklanmıştır. Bu süreçte her bir öğretmenin dizüstü bilgisayarları kullanarak eğitime
aktif şekilde katılmalarına imkân sağlandı Daha sonra Çalıştaya tablolama yazılımlarından
Excel ile ilgili mini atölye çalışması ile devam edilmiştir. Atölye çalışmasında Fibonacci
sayıları ile ilgili bir örnek üzerinden Microsoft Excel’de veri girişi, grafik çizimi ve denklem
oluşturma konuları açıklanmıştır. Atölye çalışmasındaki ikinci örnekte öğretmenlere noktasal
grafik çizdirilmiştir. Bu grafik üzerinden değişik fonksiyonlara göre eğilim çizgisinin (trendline)
nasıl çizdirildiği ve denklemin nasıl elde edildiği anlatılmıştır. Elde edilen denklemdeki
regresyon değeri yorumlatılmıştır.
Atölye çalışmasının ardından “Zıplayan Top” sorusunun uygulanmasına geçilmiştir.
Uygulama saha çalışması sürecinde hazırlanan “Matematiksel Modelleme Etkinliği Uygulama
Yönergesi”ne

uygun

olarak

öğretmen

rolünü

üstlenen

bir

araştırmacı

tarafından

yürütülmüştür. Uygulamada, öğretmenler çalıştayın birinci günü çalıştıkları arkadaşlarıyla
aynı grupta yer aldılar. Öğretmenlerden ilk önce “Zıplayan Top” sorusunu okumaları ve soru
üzerinde bireysel olarak 5 dakika çalışmaları istenmiştir. Öğretmenler daha sonra grup olarak
soru üzerinde çalışmaya başladılar. Bireysel çalışmalar ve grup çalışması sırasında
araştırmacı grupları dolaşarak öğretmenlerin soruyu anlayıp anlamadıklarını gözlemlemiştir.
Grup çalışması sırasında öğretmenler sorular sorduğunda araştırmacı bazı durumlarda bu
soruların grup içinde cevaplanması için yönlendirmede bulundu, bazı durumlarda da bu
soruları tüm öğretmenlerin tartışmasına açmıştır. Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra
araştırmacının yönlendirmesi ile çözümlerini sunmak üzere posterler hazırladılar. Her bir
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grup çözümünü sundu ve diğer grupların çözüm yaklaşımları üzerinde yorumlarda
bulunmuştur. Uygulama tamamlandıktan sonra, öğretmenlerden bu modelleme etkinliğini
yapma sürecini hem öğrenci gözüyle hem de öğretmen gözüyle bireysel olarak
değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmenler, modelleme etkinliklerini yaparken yaşadıkları
süreci öğrenci gözüyle değerlendirdiler (ör. modeli nasıl oluşturdukları, modelleme sürecinde
zorlandıkları durumlar ve bu zorlukları nasıl aştıkları gibi). Öğretmen gözüyle yaptıkları
değerlendirmede ise, öğretmenler matematiksel modelleme sorularının özelliklerini ve bu
etkinliklerin sınıf içi uygulaması ile ilgili durumları incelediler (ör. sorularla hangi matematiksel
kavramların işlendiği, bu soruların sınıf içinde kullanımının artıları eksileri, gibi). Daha sonra
öğretmenler modellemenin doğası ile ilgili formları doldurdular ve modelleme süreci üzerine
hazırlanan

etkinliği,

“Zıplayan

Top”

sorusundaki

çözüm

süreçlerini

dikkate

alarak

tamamladılar.
Çalıştayın ikinci günkü çalışmalarının ikinci bölümünde, “Öğrenci Düşünme Şekilleri”
etkinliğinin temel amacı açıklanmıştır. Daha sonra öğretmenlere aşağıdaki dört ifade verildi
ve hangisinin kendilerine daha çok hitap ettiği soruldu: (a) Beklediğim çözümü yapıp
yapmadığına bakarım, çünkü... (b) Beklediğim çözüm dışında yazılanlara puan vermem,
çünkü… (c) Öğrencilerden farklı bir çözüm yaklaşımı geldiğinde dinlerim, çünkü… (d) Sınıf
içinde, öğrenciden farklı bir çözüm yaklaşımı geldiğinde diğer öğrencilerle de paylaşımını
isterim, çünkü... Tartışmada öğretmenler yazılı kâğıdı okurken belli çözümleri dikkate
aldıklarını belirttiler. Bununla birlikte sınıf içi çalışmalarda öğrencilerin farklı çözüm yollarını
dinlemeye çalıştıklarını fakat zaman kaybı olmasından dolayı buna çok fırsatlarının
olmadıklarını belirttiler. Bu tartışmalardan sonra öğretmenlerden daha önce

saha

çalışmasına katılan öğrencilerin “Zıplayan Top” sorusuna getirdikleri çözümlerinden oluşan
bir set verilmiştir. Öğretmenlerin öğrenci kâğıtlarındaki farklı çözüm stratejilerine odaklanarak
formu grup halinde doldurmaları istenmiştir. Grup çalışmasının ardından bir proje elemanının
moderatörlüğünde grupların oluşturdukları form çerçevesinde yaptıkları tartışmalarla
öğrencilerin

düşünme

şekillerini

yansıtan

ortak

öğrenci

düşünme

şekilleri

formu

oluşturulmuştur.
3. Gün: Çalıştayın üçüncü günü Geogebra dinamik geometri yazılımı hakkında mini
atölye çalışması ile başlamıştır. Çalışmada öncelikle Geogebra yazılımı tanıtılmıştır. Bu
kapsamda, yazılıma nasıl ulaşılacağı, yazılımının araçları ve kullanım alanı açıklanmıştır.
Çalışmaya, Geogebra ile ilgili mini atölye çalışması cebir örneği ile devam edilmiştir. Çalışma
boyunca öğretmenler verilen yönergeler doğrultusunda sağlanan dizüstü bilgisayarlarda
yazılım üzerinde bireysel olarak çalıştılar. Bu süreçte proje elemanları öğretmenlere ihtiyaç
duydukları yerlerde yardımcı oldular. Birinci atölye çalışması kapsamında öğretmenler
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yazılımı kullanarak Koordinat sisteminde nokta oluşturdular, denklem çizimi yaptılar, sürgü
aracını kullandılar. Daha sonra oluşturdukları bir trigonometrik fonksiyonun grafiğindeki
değişimi sürgüyü oynatarak gözlemlediler. Bu çalışmanın devamında öğretmenlere integralin
mantığını gösteren bir parabolün altında kalan alanın Geogebra yazılımı ile bulunuşu
gösterilmiştir. Daha sonra Geogebra atölyesine geometri örneği ile devam edilmiştir.
Geometri örneğinde, nokta oluşturma, doğru parçası oluşturma, doğru oluşturma, paralel
doğru oluşturma, dik doğru oluşturma, çokgen oluşturma konuları gösterilip öğretmenlerin
bireysel çalışmasına fırsat verilmiştir.
Atölye

çalışmasının

ardından

“Nasıl

Depolayalım?”

modelleme

sorusunun

uygulanmasına geçilmiştir. Öğretmenlerin öncelikle soruyu bireysel olarak 5 dakika
okumaları istendi ve daha sonra sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı öğretmenlere sorular
sorularak kontrol edilmiştir. Bu soruda bir önceki uygulamadan farklı olarak sorunun
çözümüne geçilmeden önce tüm öğretmenlerin soruyu nasıl anladıkları grupların katıldığı
tartışmalarla ortaya kondu ve sorunun tam anlaşılması sağlanmıştır. Uygulamanın
farklılaştırılmasındaki amaç öğretmenlerin iki stratejinin de avantaj ve dezavantajlarını
görmelerini sağlamaktır. Sorunun tüm grup olarak anlaşılması sağlandıktan sonra
öğretmenlerden kendi gruplarında çalışmaları istenmiştir. Çalışmanın sonunda her grup
çözümlerini hazırladıkları posterler eşliğinde sundular. Daha sonra öğretmenler “Nasıl
Depolayalım?”

sorusu bağlamında modellemenin doğası ile ilgili formları doldurdular ve

modelleme süreci üzerine hazırlanan etkinliği yaptılar. Bu aşamada çalıştay programında
olan “Nasıl Depolayalım?” sorusuna ait öğrenci yaklaşımlarını içeren

video gösterimi,

programda yer alan önceki konuların uzaması ve gün içindeki diğer önemli konulara zaman
kalmaması endişesinden dolayı gerçekleştirilememiştir. Ancak, soru bağlamında öğrencilerin
yaklaşımlarından sözel olarak kısaca bahsedilmiştir.
Bu çalışmaların ardından “Nasıl Depolayalım?” sorusunun uygulaması çerçevesinde
öğretmenlerle grup çalışmasının getirdiği avantajlar ve dezavantajlar ve öğretmenin
modelleme sorularının uygulamasındaki rolleri tartışılmıştır. Öğretmen rolleri ile ilgili tartışma
“modelleme sürecinde öğretmenin rolleri” ve modelleme sürecinde öğretmenin sorabileceği
soruları” içeren bir sunum ile devam edilmiştir. Diğer bir sunuda ise grup çalışmasının önemi,
nasıl yapılması gerektiği, grup çalışması yaptırılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi
konular işlenmiştir.
4.

Gün:

Çalıştayın

dördüncü

gününde

öğretmenlere

çalıştay

hakkındaki

değerlendirmelerini yazabilecekleri formlar dağıtıldı ve bu formlara isim yazmalarının gerekli
olmadığı belirtilerek formları gün içinde herhangi bir zamanda tahtada asılı olan zarfa
atmaları istenmiştir. Normal çalıştay programına göre yapılması planlanan Caiso Classpad
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hakkındaki mini atölye çalışması, önceki günlerdeki deneyimlerimiz ışığında, çalıştayın bu
son gününde yapılması planlanan diğer önemli konulara ve veri toplama süreci için önemli
olan tartışmalara zaman kalmaması endişesinden dolayı gerçekleştirilmemiştir. Ancak,
çalıştayın ilk gününden itibaren öğretmenlere ihtiyaç duymaları halinde kullanılmak üzere
verilen Caiso Classpad’lerin temel işlevlerinden öğretmenler süreç içerisinde yararlandılar.
İhtiyaç olması halinde bu etkinliğin yıl içinde yapılmasına karar verildi ve çalıştay
matematiksel model, modelleme, modelleme etkinliklerinin taşıması gereken özellikler,
modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme süreci ile ilgili bir sunumla başlamıştır. Sunum
öğretmenlerle etkileşimli bir şekilde devam etti. Öğretmenlerden sunuda açıklanan konularla
ilgili düşüncelerini çalıştay süresince yapılan modelleme uygulamalarından örnekler vererek
açıklamaları istenmiştir. Sunumun sonunda tartışmalarla ortaya çıkan fikirler toparlanmıştır.
Öğretmenlere daha sonra çalıştaya gelmeden önce matematiksel modelleme ile ilgili bilgileri
ya da beklentileri ile çalıştay sonundaki bilgileri arasında nasıl bir fark olduğu sorulmuş ve
fikirleri alınmıştır.
Bu gününün ikinci bölümünde öğretmenlerden çalıştayda üzerinde çalıştıkları
sorulardan birini seçip, yıl içinde bu soruyu uygulayacakları ders planını geliştirmeleri
istenmiştir. Öğretmenlere uygulama planı yaparken, planlamanın her bir aşamasında nelere
dikkat edebileceklerini gösteren bir uygulama hazırlığı dokümanı dağıtılmıştır. Öğretmenler
uygulama planlarını hazırlarken müfredattaki hangi ana kazanımlara ulaşılmaya çalışıldığını,
bu soruları derste kullanırken ne tür öğretim stratejileri kullanmaları veya geliştirmeleri
gerektiğini, öğrencilerin soruları çözerken ne tür düşünme süreçlerinden geçebileceklerini
göz önünde bulundurdular. Öğretmenlere grup çalışmalarında ihtiyaç duydukları takdirde
kullanabilmeleri için “Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı” verilmiştir. Uygulama
planlarının hazırlanmasının ardından öğretmenlerin bu planları üzerine konuşuldu ve
ardından matematiksel modelleme sorularının derslerde kullanmanın yeri ve önemi
konusunda tartışma yapılmıştır. Tartışmadan çıkan fikirler çalıştayın sonunda hizmet içi
program

çerçevesinde

değerlendirilmiştir.
öğretiminde

yıl

içinde

Öğretmenlerin

kullanımı

hakkındaki

yapılacak

çalıştay
bilgi

sonu

çalışmaların
itibariyle

düzeylerini

açıklandığı

modellemenin

belirlemek

için

sunuda
matematik

kavram

haritası

uygulamasına geçilmiştir. Öğretmenlere çalıştayın birinci günü hazırladıkları kavram
haritaları ve boş bir A3 kâğıdı verilmiştir. Öğretmenlere, isterlerse daha önce oluşturdukları
kavram haritaları üzerinden değişiklikler yapabilecekleri veya yeni bir kavram haritası
oluşturabilecekleri söylenmiştir. Kavram haritası oluşturma etkinliğinin ardından öğretmenlere
dönem içinde yapılacak çalışmaların planı sunuldu ve öğretmenlerin konu ile ilgili soruları
cevaplanmıştır. Öğretmenlerin çalışmaya yıl içinde katılma konusundaki istekleri bir form
kullanarak belirlenmiştir. Öğretmenlerden 12’si çalışmaya yıl içinde de katılmak istediğini 3
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tanesi de okuldaki programları netleştikten sonra karar verebileceklerini belirtti. Bu şekilde
proje ekibi için katılımcıların seçilebileceği bir havuz oluşturulmuştur. Çalıştayın sonunda,
öğretmenlerin Çalıştayı değerlendirdikleri formlardan alınan ifadeler yansıtıcı üzerinden
sunulmuştur.
Öğretmenlerin çalıştay değerlendirmelerinde, çalışmaların günlük hayattan kopuk
olmadığını, modelleme üzerine bilgilendiklerini, modellemenin matematik öğretimindeki
önemini fark ettiklerini, matematik eğitimini klasik formlardan çıkaran daha akılda kalıcı,
görsel ve günlük hayatla bağdaştıran uygulanmaların yer aldığını, aynı zamanda bu süreçte
günümüzün değişen koşul ve gereksinimlerinden uzak matematik eğitimi verdiklerini fark
ettiklerini, çalıştayın kendi beklentilerini fazlasıyla karşıladığını, katıldıkları diğer hizmet içi
eğitim programlarından farklı olarak çalıştay süresince ne yaptıklarının farkında olduklarını ve
mesleki gelişimlerini destekleyen pozitif bir ortam sağlandığını belirtmişlerdir.
Özetle, yoğun bir eğitim programı içeren çalıştayda öğretmenlerin matematiksel
modelleme bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve modelleme sorularının matematik öğretiminde
kullanılması ile ilgili durumları değerlendirmeleri için fırsatlar sağlanmıştır. Çalıştay süresince
yapılan çalışmalarla (örneğin, öğrenci düşünme şekli formları, odak grup tartışmaları,
uygulama planı hazırlama vb.) yıl içinde yapılacak hizmet içi eğitim çalışmalarında
öğretmenlere ihtiyacı olacak tecrübe sağlanmaya çalışılmıştır.
3.2.2.3. Mesleki Gelişim Programı Uygulama Süreci
Proje kapsamında sene içindeki sürece dönük olarak tasarlanan hizmet içi eğitim
programı, döngüsel bir yapı içermektedir. Bu süreç temel olarak katılımcı iki okulda her ay
başka bir matematiksel modelleme problemi üzerinden dönüşümlü olarak seçilecek en az iki
öğretmenin yapacağı sınıf içi uygulamaları ve bunların öncesindeki ve sonrasındaki hafta
okuldaki projeye katılan tüm öğretmenlerin katılımıyla düzenlenecek toplantılar şeklinde
özetlenebilir (bk. Şekil 3.3). Her ay farklı bir matematiksel modelleme problemi çerçevesinde,
problemin

dayandığı

matematiksel

kavramlar,

öğrencilerin

modelleme

sürecindeki

davranışları ve bu tür etkinliklerin bir öğretim yaklaşımı olarak kullanılması ile ilgili bileşenleri
içerecek şekilde çalışma boyunca tekrarlanacaktır. Bu bağlamda, tekrar edecek bir aylık
döngü aşağıda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
Hizmet içi öğretmen eğitiminde öğretim yılı içinde okul öğretmenleri, bir araştırmacı ve
iki bursiyerin katılımıyla öğretmenlerin kendi okullarında, biri modelleme etkinliğinin sınıf
içinde uygulanmasından önce diğeri uygulamadan sonra olmak üzere ayda iki kere
öğretmenler toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca öğretim yılı başında, öğretim yılı ortasında ve
öğretim yılı sonunda olmak üzere tüm öğretmenlerin, proje ekibindeki araştırmacıların ve
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bursiyerlerin katıldığı 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ilk etkinlik her iki okul
tarafından ortak olarak seçilen “Banka Soygunu” etkinliğiydi. Öğretmenler, müfredat
belirleyicisi mantık olan bu etkinliği, mantık konusunu yeni bitirdikleri ve öğrencilerin mantık
konusunun gerçek hayattaki uygulamasını görmelerinin olumlu olacağını düşündükleri için
tercih ettiklerini ifade ettiler. Diğer etkinlikler için ise, uygulama yapacak öğretmenlerin
girdikleri sınıflar ve müfredat göz önünde bulundurularak, proje ekibi tarafından bir uygulama
planı oluşturulmuştur (bk. Tablo 3.3).

Uygulama	
  
Öncesi	
  
Toplantı	
  

Çalıştay	
  

Uygulama	
  
Sonrası	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  
Öncesi	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  

Yılortası	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  
Sonrası	
  
Toplantı	
  

Yılsonu	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  

Şekil 3.3: Hizmet-içi eğitim programı

Uygulama sonrası toplantılarda diğer ay uygulanacak etkinlik ve uygulama yapacak
öğretmenler belirtilerek öğretmenlerin de fikirleri alınıp uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Uygulama öncesi toplantılarda öğretmenler uygulanacak modelleme etkinliği üzerine
toplantıya gelmeden önce geliştirdikleri çözüm yaklaşımlarını paylaştılar, her bir öğretmenin
çözüm yaklaşımı üzerine tartıştılar. Öğretmenler, matematiksel modelleme etkinliği üzerinde
öğrenci gibi çalıştılar ve soruyu/etkinliği hem öğrenci hem de öğretmen gözüyle inceleyip
değerlendirdiler.
Daha

sonra

öğretmenlerle

seçilen

modelleme

sorusunun

analizi

yapılmıştır.

Öğretmenlere “Modelleme sorusundaki temel matematiksel fikirler nelerdir?”, “Öğrencilerin
bu soruyu çözmek için ihtiyaç duyabilecekleri ön bilgiler ve beceriler nelerdir?” gibi sorular
yöneltilerek soru ile ilgili fikirleri alınmıştır. Sorunun analiz aşamasının bitimiyle, Öğrencilerin
kullanabilecekleri çözüm stratejileri, Bu çözüm stratejileri altında yatan matematiksel fikirler,
hatalar, kavram yanılgıları, zorluklardan oluşan ortak uygulama öncesi düşünme şekilleri
formu oluşturulmuştur. Ortak düşünme şekilleri formu oluşturulurken öğretmenlerden bireysel
olarak önceden hazırladıkları düşünme şekilleri formlarında belirttikleri ifadeleri diğer
öğretmenlerle paylaşmaları ve diğer öğretmenlerin önerileri doğrultusunda ortak bir görüş
ortaya koymaları beklenmiştir.
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Ortak düşünme şekilleri formunun oluşturulmasının ardından, uygulamada kullanılacak
ortak uygulama planının oluşturulmasına başlanmıştır. Ortak uygulama planı (bk. Ek 4)
oluşturulurken, planın hazırlık ve uygulama kısmındaki başlıklar çerçevesinde, toplantıya
gelmeden önce hazırladıkları bireysel uygulama planlarındaki yöntemleri paylaştılar ve grup
olarak tartışıp sonucunda ortak en uygun yöntemleri ortaya koyarak ortak uygulama planını
oluşturdular.
Her okulun kendi içinde yapılan bu uygulama öncesi toplantısından sonra iki
öğretmen, toplantıda üzerinde çalışılan matematiksel modelleme etkinliğini sınıflarında
uyguladılar. Uygulamadan önce uygulamayı yapan öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır.
Uygulama öncesi görüşme sorularıyla (bk. Ek 5) uygulama öncesi toplantıda öğretmen
arkadaşlarıyla beraberce hazırladıkları uygulama planında, ortak olarak nelere karar
verdikleri, bir karara varılmadıysa o başlık altında konuşulanlardan bahsederek neler
yapacaklarını açıklamaları beklendi ve hazır bulunuşluk düzeylerine bakılmıştır.
Sınıf içi uygulamalarda, etkinliğin düzenlenmesi ve yürütülmesinde öğretmenlere
gerekli desteği vermek için proje ekibinden 3 kişi görev almıştır. Okuldan projeye katılan ve
ders saati uygun olan diğer öğretmenlerde modelleme etkinliğinin uygulanışını gözlemlemek
ve uygulama ile ilgili durumları (zorluklar, fırsatlar, etkili stratejiler vb.) belirlemek amacıyla
derse katıldılar. Modelleme etkinliğini uygulayan öğretmenler, uygulama esnasında
öğrencilerin çalışma süreçlerini yakından gözlemlediler. Uygulamadan sonra yapılan
görüşmede bu gözlemlerini görüşme soruları (bk. Ek 5)

aracılığıyla paylaştılar. Aynı

zamanda, uygulamayı yeniden yapma fırsatları olsaydı neleri değiştirecekleri ve uygulama
sonrası toplantıda uygulama ile ilgili neleri sunmak istedikleri, nasıl başlıklar belirledikleri,
özellikle uygulamayı daha etkin hale getirmek için hangi konular üzerinde tartışılmasını
istedikleri üzerine görüşlerini bildirdiler. Bu mülakatta uygulamayı yapan öğretmelerin
görüşlerinin birebir dökümleri alınarak uygulama sonrası toplantıda öğretmenlere, belirttikleri
konu başlıklarını hatırlatmak ve teyitlerini almak amacıyla teslim edilmiştir.
Uygulamadan elde edilen her bir grubun çalışma kâğıtları ve sunumda kullandıkları
poster kâğıtları çoğaltılarak her bir öğretmene uygulama sonrası toplantıdan önce
incelemeleri ve bireysel hazırlayacakları uygulama sonrası düşünme şekilleri formunu
doldurmaları

amacıyla

dağıtılmıştır.

Öğretmenlerin

uygulamalarını

tamamlamalarının

ardından okul bazında uygulama sonrası toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda,
öğretmenler uygulama ile ilgili izlenimlerini diğer öğretmenlerle paylaştılar. Öğretmenlerin
öğrenci çözüm kâğıtları üzerine fikirleri alınarak ve tüm öğretmenlerin düşüncesini yansıtan,
üzerinde çalışılan modelleme sorusu ile ilgili tek bir form, “Ortak Düşünme Şekilleri Formu”
oluşturulmuştur. Ortak düşünme şekilleri formunun oluşturulmasının ardından uygulamadan
91

önce varsayımlara dayalı oluşturulan ortak uygulama planı, uygulamadan gelen öğrenci
düşünme şekilleri üzerinden ve uygulamayı yapan öğretmenlerin gözlemlerini paylaşarak,
özellikle uygulama sonrası görüşmede belirtilen başlıklar çerçevesinde fikir birliğine varılarak
düzenlenmiştir.

Öğretmenler

bu

düzenlemeleri

gerekçeleriyle

birlikte

açıklamıştır.

Öğretmenler uygulamadan önce varsayımlarına dayanarak oluşturdukları düşüncelerini diğer
öğretmenlerinki ile karşılaştırarak test etme, düzenleme ve geliştirme imkânı buldular.
Uygulanan modelleme etkinlikleri, uygulama öncesi ve sonrası toplantı zamanları, uygulama
yapan öğretmenler ve uygulama zamanları Tablo 3.6’da verilmektedir.
Aylık toplantılarda ayrıca öğretmenlerden bireysel olarak, matematik öğretimi ve
öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili kendilerince önemli gördükleri bir
durumu veya problemi belirleyip uygun bir araştırma sorusu ve bu soruyu araştıracak uygun
bir

yöntem

geliştirmeleri

istenmiştir.

Öğretmenlere

araştırma

yapacakları

konunun

belirlenmesinde, kaynaklara ulaşmada ve veri toplama sürecinde proje ekibinin destek
olacağı belirtilmiştir. Öğretmenler bu aşamada şu konuları belirlediler: a) öğrencilerin
modelleme sorusunu çözme sürecinde ve diğer gruplara sunum yapılırken kullanılabilecek
değerlendirme aracı geliştirme, b) modelleme etkinlik uygulamalarında grup oluşturma, c)
uygulamaların video paylaşımları ve öğrenci çözüm kağıtlarını inceleme rehberi/dokümanı
oluşturma.

Öğretmen

ve

araştırmacılar

yıl

içindeki

toplantılarda,

uygulamalarda,

uygulamaların öncesinde ve sonrasında modelleme ile ilgili bu araştırma soruları üzerinde
birlikte çalışma imkânı buldular.
Öte

yandan,

haftalık

toplantıların

yanı

sıra

öğretmenlerin

sınıflarında

uygulayabilecekleri modelleme çalışmalarının belirlenmesi ve planlaması amacıyla farklı
okullardan katılan tüm öğretmenler ve araştırmacılar öğretim yılının ilk toplantısında bir araya
geldi ve öğretmenlerle yıl içinde yapacakları çalışmaların belirtildiği iş/zaman çizelgesi
paylaşıldı ve öğretmenlerin sorularıyla yapılacaklar netleştirilmiştir. Aynı zamanda yıl
ortasında yapılan bir genel toplantı ile de öğretmenler ve araştırmacılar proje kapsamındaki
uygulamaların gidişatını değerlendirmiştir. Ayrıca, yıl sonunda projeye katılan tüm öğretmen
ve araştırmacıların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, öğretmenler
modelleme kullanımı ile ilgili sınıf içi araştırmalarından elde ettikleri sonuçları topladıkları
verilerle destekleyerek proje grubu ile paylaştılar. Bu toplantıda öğretmenlerden projenin
kendilerine olan katkılarını değerlendirmeleri istenmiştir.
Proje kapsamında geliştirilen (ortaöğretim) matematik öğretmenlerinin matematiksel
modellemeyi bir öğretim yaklaşımı olarak kullanabilme becerilerini geliştirmeye yönelik
hizmet-içi eğitim programı Ek 28'de sunulmuştur.
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Tablo 3.6. Hizmet-İçi Öğretmen Eğitimi Programı Kapsamında Yürütülen Modelleme Etkinlikleri
Uygulama Programı

Modelleme
Etkinliği

Uygulama Öncesi
Toplantı

Uygulayan Öğretmenler
Uygulama Zamanı

Uygulama Sonrası
Toplantı

Banka
Soygunu

Anadolu Lisesi
(24 Ekim 2011)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Funda
Öğretmen-2: Rana
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Meral
Öğretmen-2: Selda
(25 Ekim-4 Kasım)

Anadolu Lisesi
(14 Kasım 2011)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Ayfer
Öğretmen-2: Hande
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Kaan
Öğretmen-2: Kutay
(22 Kasım-2 Aralık)

Anadolu Lisesi
(5 Aralık 2011)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Funda
Öğretmen-2: Rana
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Meral
Öğretmen-2: Selda
(20 Aralık-29 Aralık)

Anadolu Lisesi
(2 Ocak 2011)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Ahmet
Öğretmen-2: Ayfer
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Kaan
Öğretmen-2: Mustafa
(14 Şubat-24 Şubat)

Anadolu Lisesi
(27 Şubat 2012)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Funda
Öğretmen-2: Rana
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Meral
Öğretmen-2: Selda
(6 Mart-16 Mart)

Anadolu Lisesi
(19 Mart 2012)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Ahmet
Öğretmen-2: Hande
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Kutay
Öğretmen-2: Mustafa
(3 Nisan-13 Nisan)

Anadolu Lisesi
(16 Nisan 2012)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(25 Ekim 2011)
Caddede
Park Yeri

Anadolu Lisesi
(21 Kasım 2011)
Anadolu Öğretmen
Lisesi
(22 Kasım 2011)

Yaz İşi

Anadolu Lisesi
(19 Aralık 2011)
Anadolu Öğretmen
Lisesi
(20 Aralık 2011)

Su Deposu

Anadolu Lisesi
(13 Şubat 2012)
Anadolu Öğretmen
Lisesi
(14 Şubat 2012)

Nasıl
Depolayalım

Anadolu Lisesi
(5 Mart 2012)
Anadolu Öğretmen
Lisesi
(6 Mart 2012)

Dergi
Satışları

Anadolu Lisesi
(02 Nisan 2012)
Anadolu Öğretmen
Lisesi
(03 Nisan 2012)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(15 Kasım 2011)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(6 Aralık 2011)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(3 Ocak 2011)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(28 Şubat 2012)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(20 Mart 2012)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(17 Nisan 2012)
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Modelleme
Etkinliği

Uygulama Öncesi
Toplantı

Uygulayan Öğretmenler
Uygulama Zamanı

Uygulama Sonrası
Toplantı

Zıplayan Top

Anadolu Lisesi
(07 Mayıs 2012)

Anadolu Lisesi
Öğretmen-1: Ayfer
Öğretmen-2: Hande
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen-1: Kaan
Öğretmen-2: Mustafa
Öğretmen-3: Kutay
(8 Mayıs-11 Mayıs)

Anadolu Lisesi
(14 Mayıs 2012)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(08 Mayıs 2012)

Anadolu Öğretmen
Lisesi
(15 Mayıs 2012)

3.2.3. Mesleki Gelişim Programı Veri Toplama Yöntem ve Araçları
3.2.3.1. Odak Grup Görüşmeleri
Öğretmenlerin modelleme etkinlikleri sonunda oluşturacakları zihinsel modellerini daha
iyi anlamak ve derinlemesine incelemek amacıyla ayda iki defa odak grup görüşmesi yöntemi
ile öğretmen toplantıları yapılmıştır. Ses kayıt cihazı ve video kamera ile kayda alınan bu
görüşmelerde yöneltilen sorular, düşünme şekilleri formunda ve uygulama planında
öğretmenden üzerinde odaklanılması istenilen konuları içermekte ve öğretmenlerin
geliştirdikleri ve modelleme etkinlikleri ile ifade ettikleri zihinsel modeller kapsamında
oluşturulmuştur.
Uygulama öncesinde yapılan odak grup görüşmelerinde “Öğrencilerinizden kaç farklı
çözüm yaklaşımı bekliyorsunuz? Öğrencilerinizin bu soruyu çözerken ne tür hatalar
yapmasını bekliyorsunuz?” gibi sorularla öğretmenlerin üzerinde çalışılan soru özelinde
öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili tahmin ve beklentileri alınmıştır. Modelleme sorusunun
sınıf içinde uygulanmasından sonra yapılan odak grup görüşmeleri ise öğrencilerin çözüm
kâğıtları üzerinden yürütülmüştür. Bu görüşmelerde öğretmenlere “ Öğrenci burada ne
yapmaya çalışmış? Bu çözüm yaklaşımında hata var mı? Bu çözümün altında yatan
matematiksel kavramlar ya da süreçler neler?” gibi sorular yöneltildi ve onların düşünme
yapılarını ortaya çıkarmalarını sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur.
3.2.3.2. Öğrenci Çözüm Kağıtları ve Raporları
Öğretmenlerin

öğrencilerin

matematiksel

düşünme

yapıları

üzerine

görüş

ve

düşüncelerinin neler olduğunu ve bunların zamanla nasıl değiştiğini/geliştiğini anlamak için,
öğretmenlerden öğrencilerin çözüm kâğıtlarını ve bu çözüm kâğıtlarına ek olarak geçtikleri
süreçleri özetleyen rapor kâğıtlarını incelemeleri ve yorumlamaları istenmiştir. Bu çerçevede,
öğrencilerin modelleme sorusunun çözümü süresince oluşturdukları yazılı dokümanlar da
(karalama kâğıtları, rapor, vs.) önemli veri kaynaklarından biri olarak kullanılmıştır.
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3.2.3.3. Yarı Yapılandırılmış ve Açık (Ayak-üstü) Görüşmeler
Odak grup görüşmelerinin dışında öğretmenlerle yarı-yapılandırılmış ve ayak-üstü
görüşmeler de yapılmıştır. Öğretmenlerin hazırladıkları kavram haritaları ve düşünme
şekilleri formları ile ilgili anlaşılmayan veya yorumlanmaya ihtiyaç olan bölümlerin
açıklanması için öğretmenlerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca modelleme etkinliği
uygulaması öncesi ve sonrası okul bazında yapılacak uygulama sonrası toplantılardan önce
uygulama yapan öğretmenle uygulamayla ilgili bireysel düşüncelerini almak amacıyla kısa
görüşmeler yapılmıştır.
Uygulama öncesi yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmede, öğretmenlerin öğrencilerin
çözüm süreçleri ile ilgili tahmin ve beklentilerini almak amacıyla “Öğrencilerin kaç farklı
çözüm yaklaşımı ortaya koymasını bekliyorsunuz? Öğrencilerin nerede ve ne tür hatalar
yapmasını bekliyorsunuz? Öğrencilerin nerelerde ve ne tür zorluklar yaşamalarını
bekliyorsunuz?” gibi sorular yöneltilmiştir. Uygulamadan hemen sonra, öğretmenin uygulama
sırasında (ve özellikle öğrencilerin ortaya koydukları çözümleri sunmaları sürecinde)
öğrencilerin çözüm süreçleri ile ilgili gözlemlerini ve ilk izlenimlerini almak amacıyla da
uygulama öncesinde sorulan soruların aynıları tekrar yöneltilmiştir.
3.2.3.4. Düşünme Şekilleri Formları
“Düşünme Şekilleri Formu” doldurma etkinliği, projenin temel aldığı teorik çerçeveyle
uyumlu

olarak,

öğretmenlerin

öğrencilerin

matematiksel

düşünme

yapıları

üzerine

düşünmelerini ve bunu sözel olarak ifade etmelerini sağlayarak onlara bu yönde bir mesleki
gelişim deneyimi kazandırmayı hedefleyen bir etkinliktir. Saha çalışmasından önce
Chamberlin

(2002)

ve

Zawojewski,

Chamberlin,

Hjalmarson

ve

Lewis’in

(2008)

çalışmalarından da esinlenerek taslak bir form hazırlanmış ve saha çalışması sırasında
kullanılmıştır. Saha çalışmasından elde edilen veriler sonucunda içerik ve format bakımından
son hali verilen form, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılmıştır.
Odak grup görüşmeleri ve düşünme şekli formlarından toplanan veriler birbirini
tamamlar nitelikte olduğundan birlikte incelenmektedir. Öğretmenler, toplantıda önceden
hazırlayıp getirdikleri formlar üzerinden düşüncelerini ifade etmektedirler. Öğretmenler,
bireysel olarak forma aktardıkları düşüncelerini bu toplantılarda diğer öğretmenlerle
paylaşmakta

ve

diğer

öğretmenlerin

görüşleriyle

zenginleşen

tartışma

ortamında,

öğretmenler öğrencilerin düşünme yapıları üzerine fikir yürütmekte, fikir alışverişinde
bulunmakta ve daha da önemlisi bazı genel çıkarımlara varmaktadırlar. Toplantıların
sonunda, öğretmenlerin tartışmalarının sonucunda öğrencilerin matematiksel düşünme
yapıları ile ilgili fikir birliğine vardıkları konular ortak düşünme şekilleri formuna
aktarılmaktadır.
95

3.2.3.5. Gözlemler
Eylül 2011’de iki devlet okulundan sene içinde yürütülecek çalışmalar için potansiyel
katılımcılarla gerçekleştirilen Çalıştay sırasında öğretmenlerin modelleme etkinlikleri
üzerindeki çalışmaları sürecinde katılımcı gözlem ve saha notları aracılığıyla veriler
toplanmıştır. Yıl içinde ise modelleme etkinliklerinin sınıf içinde uygulamaları araştırmacılar
tarafından gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerden elde edilen veriler gözlem formu (bk. Ek 6) ve
alan notları aracılığı ile toplanmıştır. Uygulama esnasında alınan video ve ses kayıtları da,
öğretmenlerin zihinsel modellerindeki gelişimin onların öğretim uygulamalarına ne şekilde
yansıdığını incelemek amacıyla kullanılmaktadır.
3.2.3.6. Kavram Haritası
Bir konudaki bilgiyi organize etmek ve sunmak için hazırlanmış grafiksel araçlar
“kavram haritası” olarak tanımlanmaktadır. Kavram haritaları daire ya da kutular içine
yazılmış olan kavramlar ve iki kavram arasındaki ilişkiyi gösteren doğrular ve bu doğrular
üzerine yazılan ifadelerden oluşur. Doğrular üzerindeki bağlantı ifadeleri ile bağlanılan
kavramlar birleştirilerek anlamlı cümleler oluşturulur (Novak, 1998). Kavram haritaları öğrenin
(öğrenci veya öğretmen) bir konu ve kavram hakkındaki bilgisini ölçmek ve değerlendirmek
için hem bir öğretim tekniği ve hem de bir araştırma yöntemi olarak birçok çalışmada
kullanılmaktadır. Kavram haritaları, öğretmenlerin içinde bulunduğu bağlamı da dikkate aldığı
için alan ve pedagojik alan bilgisini ölçmede ve bilgilerdeki gelişimi takip etmede uygun bir
araştırma yöntemi olarak kabul edilmektedir (Ruiz-Primo, Shavelson, Li ve Schultz, 2001).
Proje kapsamında katılımcı öğretmenlerin matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel
modelleme kullanımı ile ilgili bilgi ve düşüncelerindeki değişim kavram haritaları kullanılarak
belirlenmek istenmektedir. Bu çerçevede, öğretmenlerden çalışma öncesinde Eylül 2011’de
yapılan çalıştayın ilk günü ve son günü oluşturdukları kavram haritalarının yanı sıra, Şubat
2012’de yapılan değerlendirme toplantısında ve Haziran 2012’de yapılan yıl sonu
toplantısında da aynı çerçevede benzer bir kavram haritası oluşturmaları istenmiştir.
3.2.3.7. Açık-uçlu Yansıtıcı Anket
Eylül 2011’de iki devlet okulundan sene içindeki çalışma için potansiyel katılımcılarla
gerçekleştirilen Çalıştayın ilk gününde öğretmenlere “Açık-uçlu Yansıtıcı Anket” verilip,
öğretmenlerden bu anketi doldurup bir sonraki günkü toplantıya getirmeleri istenmiştir.
Anketin bir diğer uygulaması da Haziran 2012’deki yıl sonu toplantısında yapılmıştır. Bu
anket ile elde edilen veriler öğretmenlerin matematik öğretimi ve öğrenimi üzerine olan
düşünce ve inançları hakkında ipuçları verecektir. Chauvot’un (2000) çalışmasından
uyarlanan bu ankette öğretmenlere iki ayrı metafor/analoji listesi verilmektedir. Birinci
listeden bir öğretmeni en iyi temsil eden ve pek temsil etmeyen birer metafor seçmeleri ve
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bunları açıklamaları istenirken; ikinci listede verilen analojilerden matematik öğrenmeyi en iyi
temsil eden ve hiç temsil etmeyen birer analoji seçip açıklamaları istenmektedir. Metafor ve
analojiler öğretmenlerin öğretim ve öğrenim üzerine olan düşünce ve inançlarını araştırmada
çok sık kullanılan bir analitik araçtır (Tobin, 1990). Bu çalışmada kullanılan analojilere
örnekler şu şekilde sıralanabilir: Öğretmeni temsil eden analojiler; haber spikeri, orkestra şefi,
antrenör ve bahçıvan; matematik öğrenmeyi temsil eden analojiler; ev inşa etme, tarife göre
yemek yapma, kilden bir heykel yapma.
3.2.3.8. Matematik Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Anketi
Hizmet-içi öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inanışları ve eğitim
çıktılarını ve proje sonunda bu inançlardaki değişiklikleri ölçmek için 5’li Likert tipi (1
(kesinlikle katılıyorum) – 5 (kesinlikle katılmıyorum)) Matematik Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç
Anketi (MÖÖİA) kullanılmıştır. 21 maddeden oluşan anketin iki boyutu bulunmaktadır. Bunlar,
13 soru ile ölçülen matematik öğretimi kişisel öz-yeterlik inançları (MÖKÖİ) ve 8 soru ile
ölçülen matematik öğretimi çıktı beklentileridir (MÖÇB). MÖKÖİ boyutu için en az ve en fazla
alınabilecek puanlar 13 ila 65 iken, MÖÇB boyutu için 8 ila 40’tır. MÖKÖİ boyutundan alınan
skorun yüksekliği kişinin matematik öğretmeni olarak öz-yeterlik inanışlarının düşüklüğünü
göstermektedir. Benzer şekilde, MÖÇB boyutundan alınan yüksek skorda kişinin matematik
öğretmeni olarak öğretim sonucu elde edilecek çıktılara yönelik beklentilerinin düşük
olduğuna işaret etmektedir. Enochs, Smith ve Huinker (2000) tarafından hazırlanan
MÖÖİA’nın Türkçeye adaptasyonu ve çevirisi Erbaş ve Çetinkaya (2011) tarafından
yapılarak 859’u sınıf öğretmeni, 460’ı de ilköğretim matematik öğretmeni olan toplam 1319
öğretmene uygulanmış ve ilgili istatistiksel analizlerle adapte edilen versiyonun orijinali ile
aynı faktör yapısına sahip olduğu bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı MÖKÖİ boyutu için
0,83; MÖÇB için 0,7 olarak rapor edilmiştir.
Eylül 2011’de gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde öğretmenlere matematik öğretimi
öz-yeterlilik inanç anketi ön-test olarak verilip, öğretmenlerden bu anketi doldurup bir sonraki
günkü toplantıya getirmeleri istenmiştir. Anketin son-test uygulaması ise çalışma bitiminde
Haziran 2012’deki yıl sonu değerlendirme toplantısında yapılmıştır.
3.2.4. Mesleki Gelişim Programı Veri Analizi
Projenin hizmet içi eğitim bileşeni çerçevesinde toplanan verilerin analizinde,
öğretmenlerin matematiksel modellemeyi bir eğitim-öğretim yaklaşımı olarak sınıflarında
uygulayabilmelerinde önemli rol oynayan, bu yönde zihinlerinde geliştirdikleri modeller ve bu
modellerdeki gelişim incelenmektedir. Bu çerçevede, öncelikle yukarıda belirtilen nitel
araştırma tekniklerinden derlenen verilerin (yazılı ve görsel ürünler, odak grup ve yarı
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yapılandırılmış görüşmeler, gözlem, kavram haritası) içerik analizi yapılmıştır. Nitel
araştırmaların doğası gereği verilerin analizi elde edilen verilerin derinliği ve kapsamına bağlı
olarak süreç içinde şekillenebilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Veriler genel olarak dört
aşamada analiz edilmiştir: (i) Kodlama, (ii) Tematik Kodlama, (iii) Kodların ve temaların
düzenlenmesi ve (iv) Elde edilen bulguların yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Verilerin toplanmaya başlanması ile birlikte başlayan analiz sürecinde bu alt süreçler,
doğrusal bir sıra izlemekten çok döngüsel ve etkileşimli bir şekilde birbirini takip etmiştir (bk.
Şekil 3.4).
Öğretim yılı toplantılarında elde edilen veriler, modelleme sorularının öğretmenlerce
sınıf içi uygulamalarını da içermektedir. Analiz sürecinin ilk aşaması olan ön analizlerde ilk
olarak, toplanan veriler araştırma soruları ve kavramsal çerçeve kapsamında incelenip,
organize edilerek analize uygun hale getirilmektedir. Bunun için ses ve video kaydı ile
alınmış veriler yazıya çevrilip, araştırma kapsamı dışında kalan veriler ayrılmaktadır. Analize
hazır hale getirilmiş veriler, taslak olarak hazırlanmış kod listesi rehberliğinde incelenip, kendi
içinde anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bölümlere ayrılmaktadır. Taslak listedeki kodlar
kullanılarak veriler sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma sürecinde veriler birkaç defa
okunup, belirlenen kodlar üzerinde tekrar tekrar çalışılmıştır. Belirlenen kodlarla ortaya çıkan
taslak temalar (pedagojik alan bilgisi ve pedagojik bilgi) ile veriler tanımlanıp, açıklanarak
oluşturulan öğretmenlerin gelişimi için sağlanan fırsatlar çerçevesiyle tüm analiz sürecinde
var olacak olan verilerin yorumlanması yapılmıştır.
Analiz sürecinin ilk aşaması olan bu ön analizde kullanılan taslak kod listesi yeni
verilerin incelenmesini kolaylaştırdığı gibi, verilerin analizi listeye yeni kodların eklenmesi ya
da var olan kodların geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Analiz sürecinin diğer aşamalarında
kodlar oluşmaya ve kesinleşmeye başladıkça, kodların tanımları da yapılıp ve farklı
araştırmacıların analizleri arasında tutarlılıkları sağlanmıştır. Araştırma soruları dışında kalan
veriler kodlanmamıştır. Süreç içinde elde edilen ve veriler üzerinde uzun çalışmalar sonucu
kesinleştirilmiş kodlar arasındaki ilişkiler incelenerek, aralarındaki benzerlik ve farklılıklara
bakılmıştır. Bu analiz sonucu kodlar, kendi aralarında anlamlı bütünler oluşturacak şekilde
kategorize edilip, ortaya çıkan temaların araştırmanın sonuçları hakkında ipuçları vermesi
beklenmiştir.
Bu proje kapsamında verilerin analizi sürecinde birden fazla araştırmacı birlikte
çalışacağından, farklı araştırmacılar tarafından belirlenen kodlar arasında uyumluluk olması,
analizin güvenirliği açısından önemli olacaktır. Bu yüzden aynı veri setini kodlayan
araştırmacıların belirleyecekleri kodlar sayısal olarak karşılaştırılacak, %70 ve üstü bir
güvenirlik yüzdesine ulaşılmaya çalışılacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Ayrıca analizleri
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tamamlanmayan verilerin kapsamı ve derinliğine bağlı olarak süreç içinde farklı kodlama
stratejilerinin de geliştirilmesi öngörülmektedir. Ancak var olan temalar altında kategorize
edilmeyen kodlar için farklı temalar da oluşturulmuştur.

Şekil 3.4: Mesleki gelişim programı nitel verilerin analiz şeması

99

Ortaya çıkan taslak temalar ile veriler yeniden incelenmiş, temaların iç ve dış
tutarlılığına bakılmıştır. Buna göre iç tutarlılığı kontrol etmek için, aynı tema altında ele alınan
kodlar arasında bir anlam bütünlüğü olup olmadığı incelenmiştir. Dış tutarlılık içinse, ortaya
çıkan temaların tüm veri setini doğru bir şekilde açıklayıp açıklamadığına bakılmıştır (Yıldırım
ve Şimşek, 2008).
Analizin üçüncü aşamasında artık verileri tanımlayacak ve açıklayacak genel bir
çerçeve oluşturulmuş ve bu çerçeve kullanılarak veriler yeniden gözden geçirilmiş,
tanımlanmış ve yorumlanmaya hazır hale getirilmiştir. Miles ve Huberman’a (1994) göre,
verilerin betimlenmesi ya da görsel olarak temsil edilmesi için farklı stratejiler kullanılabilir.
Örneğin verilerin bir matris ile temsil edilmesi en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu
yöntem ayrıca verilerin araştırma soruları ile ilişkilendirilmesinde ve böylece eksik olan
verilerin saptanmasında da yardımcı olabilmektedir (Miles ve Huberman, 1994).

Açıkça

ortaya konulan ve tanımlanan veriler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin kavramsal çerçeve
kapsamında yorumlanması ise analizin son aşamasını oluşturmuştur.
3.3. Hizmet-öncesi Öğretmen Eğitimi
Projenin hizmet öncesi öğretmen eğitimi bileşeni kapsamında 3 ve 4. sınıfa devam
eden matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerilerini geliştirme ve
mesleğe

başladıktan

sonra

matematiksel

modellemeyi

matematik

öğretiminde

kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya/geliştirmeye yönelik lisans
düzeyinde bir ders tasarlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan ders Ankara’da bir
üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına devam eden öğretmen
adaylarıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılının güz döneminden itibaren toplam üç dönem içerik
yeniden gözden geçirilip geliştirilmiştir. Pilot uygulama niteliğinde yürütülen dersin nihai
taslağı oluşturularak 2011-2012 Bahar döneminde Ankara’da bir üniversitenin Ortaöğretim
Fen

ve

Matematik

Alanları

Eğitimi

bölümü

Matematik

Öğretmenliği

programında

uygulanmıştır. Projede, hizmet-öncesi öğretmenlerle yapılan çalışmalar kapsamında
aşağıdaki araştırma sorularına cevaplar verilmesi hedeflenmiştir.
1. Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde matematiksel modelleme kullanımı
hakkındaki düşünce ve tutumları nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme bilgi ve beceri düzeyleri nelerdir?
3. Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde tasarlanmış bir dersi alan
matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili bilgi,
beceri ve tutumları nasıl değişmiştir?
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4. Matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde, öğretmen adaylarının modelleme
becerilerini geliştirmesine etki eden faktörler nelerdir?
5. Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde tasarlanmış bir dersi alan
matematik öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi nasıl
değişmiştir?
Proje kapsamında geliştirilen ve (ortaöğretim) matematik öğretmen adaylarının
matematiksel modelleme becerilerini geliştirme ve mesleğe başladıktan sonra matematiksel
modellemeyi matematik öğretiminde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları
kazandırmaya/geliştirmeye yönelik lisans eğitimi düzeyinde uygulanabilecek bir ders
programı önerisi ve içeriği Ek 29'da sunulmuştur. Aşağıda ilk olarak dersin bileşenleri ve bu
bileşenlerin pilot çalışma ile nasıl geliştirildiği, ardından da asıl çalışma süreci ayrıntılı olarak
ele alınacaktır.
3.3.1. Dersin Teorik Çerçevesinin ve İçeriğinin Oluşturulması
Alan eğitimine yönelik bir ders tasarlama süreci; dersin amaç ve hedeflerinin
belirlenmesi, bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda ders içeriğini oluşturacak olan temel
bileşenlerin belirlenmesi, ele alınacak olan konular için uygun bir sıralama ve zaman
planlamasının yapılması gibi alt süreçler içermektedir. Bu kapsamda ilk olarak tasarlanan
“Matematik Öğretmen Adayları için Matematiksel Modelleme” dersinin kısa bir tanımı
yapılmış ve dersin amaç ve hedefleri belirlenmiştir (bk. Tablo 3.7).

3.3.2. Temel Bileşenlerin Belirlenmesi
“Matematik Öğretmen Adayları için Matematiksel Modelleme” dersinin temel amacı;
öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerilerini geliştirmek ve matematiksel
modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmalarını ve olumlu tutum
geliştirmelerini sağlamaktır. Matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının mesleki
gelişimlerine yönelik yapılan çalışmaların genel sonucu öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının öğrenme ve öğretmeye yönelik düşünme yapılarında ve inançlarında köklü
değişiklikler yapmanın çok kolay olmadığı göstermektedir (Llyod, 1999; Schorr ve Clark,
2003; Schorr ve Lesh, 2003). Öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin matematik
öğretiminde kullanımı konusunda bilgi, beceri ve olumlu tutum geliştirmelerini hedefleyen bu
dersin içeriğini oluşturma sürecine, bu zorlukların farkında olarak başlanmıştır. Dersin
tasarım sürecinde ilk olarak matematiksel modelleme yaklaşımı temelinde öğretmen eğitimi
çalışmaları incelenmiştir. Bu bağlamda, matematiksel modelleme yaklaşımı ve diğer
programlar kapsamındaki öğretmen eğitimi çalışmalarında öğretmenlerin yaşayarak ve
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sürece dâhil olarak öğrenmesinin önemli olduğunun ön plana çıktığı görülmektedir (bk. Doerr
ve Lesh, 2003; Schorr ve Lesh, 2003). Böyle bir derste matematiksel modellemenin ne
olduğu, sınıf-içi uygulama sürecinin neleri içerdiği ve nasıl olduğu, öğrencilerin hangi
noktalarda nasıl düşünecekleri, grup çalışmasının önemi ve öğretmenin rolü gibi konularda
öğretmen adaylarına derinlemesine bir öngörü kazandırmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu anlamda modelleme sorularında öğrencilerin yaşayacağı süreçleri ve aşamaları öğretmen
adaylarına bizzat yaşatma; ders içeriğinin temel felsefesini oluşturmaktadır.

Tablo 3.7. Tasarlanan Dersin Kısa Tanımı, Amacı Ve Hedefleri
Dersin Tanımı ve İçeriği: Matematiksel problem çözmede, matematik eğitimi ve öğretiminde
model ve modelleme yaklaşımı. Modelleme sürecinde teknoloji kullanımı. Gerçek hayat
durumlarında matematiğin uygulamaları. Modelleme sürecinde öğretmen eğitimi: Gerçek hayat
durumlarını anlama, varsayımlarda bulunma, problemi matematik diline aktarma ve çözme,
çözümü yorumlama, modeli doğrulama, modele bağlı raporlama, açıklama ve tahminlerde
bulunma. Matematiksel Modellemenin öğretim sürecinde kullanımı ve gerçek sınıf uygulamaları
ile ilgili öğretmen eğitimi.
Dersin Amacı ve Hedefleri: Bu dersi başarıyla tamamlayan matematik öğretmen adayları;
• Gerçek hayat problemlerini (veya gerçekçi problemleri) anlama, problem bağlamına uygun
matematiksel bir model kurma ve matematiksel bir çözüm üretme, çözümü gerçek durumunu göz
önünde bulundurarak yorumlama, (gerekirse) çözümü genişletme ve değiştirme vb. kararları
verebilme gibi matematiksel modelleme becerilerini kullanabilecektir.
• Matematiksel bilgi ve becerilerini gerçek hayat problemlerini (veya gerçekçi problemleri) çözmede
kullanabilecektir.
• Matematik dilini, sembolik sistemi, diyagram ve grafik gibi farklı gösterimleri kullanarak
matematiksel düşünce ve bilgisini etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak açıklayabilecektir.
• Matematik öğreniminde, özellikle de problem çözmede teknoloji kullanabilecektir.
• Modelleme sürecinin doğasını ve modelleme etkinliklerinin karakteristik özelliklerini
açıklayabilecektir.
• Matematik öğretiminde matematiksel modellemenin yeri ve önemini tartışabilecektir.
• Matematiksel modelleme bağlamında öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini ve süreçlerini
yorumlayabilecektir.
• Bireysel veya grup olarak matematik öğretiminde kullanılabilecek modelleme soruları
tasarlayabilecektir.
• Matematiksel modelleme sorularını uygulayabilecektir.
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Şekil 3.5: Öğretmen adaylarına yönelik matematiksel modelleme dersinin teorik çerçevesi

İlgili literatür ve konu ile ilgili uygulama tecrübeleri çerçevesinde tasarlanan “Matematik
Öğretmen Adayları için Matematiksel Modelleme” dersinin temel bileşenleri ve ders işleyiş
süreci Şekil 3.5’de gösterilmektedir. Şekilde de görüldüğü üzere bu dersin temel bileşenleri
şunlardır: a) Matematiksel modelleme etkinlikleri çözme deneyimi, b) Modelleme sürecinde
grup çalışması yapma, aktif katılım ve tartışma, c) Modelleme sürecinde teknoloji kullanma,
d) Çözülen modelleme etkinlikleriyle ilgili öğrenci düşünme şekillerini inceleme, e) Modelleme
etkinliği hazırlama, etkinlik için uygulama planı oluşturma ve uygulama deneyimi (mikroöğretim). Bu bileşenler öğretmen adaylarının ders sürecinde yaptıkları ve somut olarak
tecrübe ettikleri çalışmaları içermektedir. Bu çalışmalar aracılığıyla öğretmen adaylarının
matematiksel

modelleme

süreci,

modellemenin

matematik

öğretimi

modelleme
ve

etkinliklerinin

öğrenimindeki

yeri,

doğası,
modelleme

matematiksel
kullanımında

öğretmenin rolü gibi konularda önemli fikirler geliştirmeleri hedeflenmiştir. Dersin içeriğini
oluşturma aşamasında her bir bileşene nasıl ve neden karar verildiği raporun literatür
taraması kısmında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
3.3.3. Pilot Uygulama
Matematik öğretmen adayları için geliştirilen Matematiksel Modelleme dersinin pilot
uygulamaları 2010-2011 güz ve bahar dönemi ve 2011-2012 güz dönemi olmak üzere
toplam 3 dönem Ankara’da bir devlet üniversitesinin İlköğretim Bölümü Matematik
Öğretmenliği programı bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamanın ilk iki döneminde,
ders içeriğinin temel bileşenlerini belirlemeye ve bu bileşenlerin dersin akışında uygun
şekilde el alınabilmesine yönelik uygulamalar yapılmıştır (bk. Tablo 3.8).
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Tablo 3.8. Pilot Çalışma Kapsamında Planlanan Ders Programı
Hafta

Tarih

Konu ve Temalar

Ödev

1

29 Eylül 2011

Tanışma
Dersin amacı, kapsamı ve süreci hakkında
bilgilendirme

-

2

6 Ekim 2011

“Yaz İşi” başlıklı etkinlik uygulaması
Mini atölye çalışması: MS Excel elektronik tablo
yazılımı

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

3

13 Ekim 2011

Modelleme ve Teknoloji Kullanımı: ClassPad
mini atölye çalışması
Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme ve
modelleme sorularının doğası üzerine tartışma
(yaz işi ve üç modelleme etkinliği incelenecek)

4

20 Ekim 2011

“Dönme Dolap” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

5

27 Ekim, 2011

“Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik
uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

6

3 Kasım 2011

“Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik
bağlamında öğrenci düşünme şekilleri
çalışması

7

17 Kasım 2011

“Su Deposu” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

24 Kasım, 2011

“Gelecek Yüzyılda Türkiye” başlıklı etkinlik
uygulaması
“Gelecek Yüzyılda Türkiye” başlıklı etkinlik
bağlamında öğrenci düşünme şekilleri
çalışması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

8

9

1 Aralık 2011

“Acile Gelen Yüksek Tansiyon Hastası” başlıklı
etkinlik uygulaması
Modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme
süreci ile ilgili sunum/tartışma

10

8 Aralık 2011

“Lunapark Treni” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

15 Aralık 2011

“Doğa Yürüyüşü Parkuru” başlıklı etkinlik
uygulaması
Modelleme sürecinde grup çalışması üzerine
tartışma ve teorik sunum

Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Proje taslaklarının
teslimi

12

22 Aralık 2011

Modelleme sürecinde öğretmenin rolü ve soru
sorma şekilleri üzerine sunum/tartışma
“Dönme Dolap” etkinliği için ortaöğretim
düzeyinde bir sınıf Uygulaması Planı hazırlama

13

29 Aralık 2011

Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin
sınıf uygulamaları (mikro-öğretim)

14

6 Ocak 2012

Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin
sınıf uygulamaları (mikro-öğretim)

-

15

13 Ocak 2012

Genel Değerlendirme

Proje raporlarının
teslimi (18 Ocak)

11
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İlk iki pilot uygulamada 7-8 modelleme etkinliği uygulanmış olup uygulanan etkinliklerin
geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve 2011-2012 güz dönemi pilot çalışmasında ve ana
çalışmada kullanılacak etkinliklerin seçilmesi amaçlarına hizmet etmiştir. Her üç dönemde de
pilot uygulamalar bağlamında, modelleme etkinlikleri çözüm sürecini yönetme, etkinlik
sonrası düşünce raporunda odaklanılacak durumları belirleme, öğretmen adaylarının süreçte
geliştirdikleri fikirleri uygun tartışma ortamları yaratarak olgunlaştırma ve bu fikirleri teorik
olarak destekleme gibi noktalarda önemli tecrübeler edinilmiştir.
Bu bölümde ilk olarak tasarlanan dersin her bir bileşeni açıklanmaktadır. Daha sonra,
pilot uygulama sonrası dersin planlamasında ne tür değişiklikler yapıldığı, veri toplama
sürecinin plana uygun çalışıp çalışmadığı ve dersin işleyiş planlamasında ve veri toplama
araçları ile ilgili yapılan değişiklikler ele alınmaktadır.

3.3.4. Matematiksel Modelleme Etkinliği Çözme Çalışmaları
Pilot çalışma sürecinde 8 modelleme etkinliği uygulanması planlanmıştır. “Yaz İşi”
başlıklı etkinlik matematiksel modelleme etkinliklerinin doğasını en iyi yansıttığı düşüncesiyle
ve önceki pilot uygulamalardan elde edilen olumlu geri dönütler neticesinde uygulanacak il
etkinlik olarak belirlenmiştir. Diğer etkinlikleri seçerken önceki dönemlerde uygulanmış
olması ve geliştirme süreçleri tamamlanmış olması ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu ölçütlere ek
olarak, etkinlik seçiminde projenin hizmet-içi ayağında uygulamaları yapılmış olmasına da
özen gösterilmiştir. Bu kıstasa uygun olarak dört etkinlik belirlendi: Yaz işi, Caddede Park
Yeri, Gelecek Yüzyılda Türkiye, Lunapark Treni. Etkinlik seçiminde bir diğer kıstasımız ise
öğretmen adaylarının konu alan bilgisindeki gelişimi daha rahat görebileceğimiz varsayımıyla
etkinliklerin belli bir konu ve kavramla ilişkili seçilmesi olmuştır. Bu kıstasa uygun olarak Su
Deposu, Gelecek Yüzyılda Türkiye, Acile Gelen Yüksek Tansiyon Hastası, Lunapark Treni ve
Doğa Yürüyüşü Parkuru etkinliklerinin pilot çalışmada kullanılmasına karar verilmiştir.
Etkinliklerin uygulanma süreci bireysel çalışma (5 dakika), grup çalışması (60-90 dakika) ve
ardında da grup sunumları ve sınıf tartışması (30 dakika) yapılmak üzere planlanmıştır.
Etkinliklerin çözüm sürecinde öğretmen adaylarının yaşadıkları deneyimler neticesinde
öğrenci düşünme şekilleri, öğretmenin rolü, grup çalışmasının rolü, modellemenin doğası gibi
bileşenlere yönelik fikir geliştirmelerinin de önemli olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede
öğretmen adaylarının sürecinde dersin her bir bileşenine yönelik fikirlerin daha sistematik bir
şekilde geliştirilmesi ve ifade edilmesi için öğretmen adaylarına etkinlik sonrası düşünce
raporu yazdırılması planlanmıştır.

105

3.3.4.1. Öğrenci Düşünme Şekilleri Çalışması
Öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları “Caddede Park Yeri” ve “Gelecek Yüzyılda
Türkiye” başlıklı etkinlikleri için 6 ve 9. haftalarda yapılmak üzere planlanmıştır. Bu
kapsamda, ortaöğretim öğrencilerine uygulanan bu etkinliklerin öğrenci çözüm kâğıtları ve
sınıf-içi uygulama videoları ayrıntılı olarak incelenmiş ve öğretmen adaylarının üzerinde
çalışacakları beş farklı gruba ait çözüm kâğıtları belirlenmiştir Öğrenci çözüm kâğıtları
belirlenirken farklı bir çözüm yolu içermesi, ilginç matematiksel düşünme yapıları ortaya
koyması ve aynı zamanda okunduğunda anlaşılır olması gibi noktalara dikkat edilmiştir.
Öğretmen adaylarının öğrencilerin çözümlerini incelerken sistematik düşünmelerini sağlamak
için “Öğrenci Çalışmaları İnceleme ve Değerlendirme Formu”nu doldurmaları planlanmıştır.
Bu form aracılığıyla öğretmen adaylarının öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemeleri hedeflenmiştir. Gruplar halinde yapılan bu çalışmalardan sonra öğrencilerin
düşünme şekilleri üzerine sınıf tartışması planlanmıştır.
3.3.4.2. Modelleme Sürecinde Teknoloji Kullanımı
Ders kapsamında ikinci hafta teknolojinin matematik eğitiminde kullanımı ile ilgili genel
bir sunum ve ardından bir saatlik elektronik tablo yazılımı MS Excel programı üzerine mini
atölye çalışması planlanmıştır. Yine bir sonraki hafta için de Casio ClassPad hesap
makinesiyle ilgili bir mini atölye çalışması planlanmıştır.
3.3.4.3. Grup Çalışması
Ders kapsamında birinci etkinlikten itibaren öğretmen adaylarından üçer ve dörder
kişilik gruplar oluşturularak ve dönem boyunca yapılacak modelleme etkinlikleri ve öğrenci
düşünme şekilleri çalışmaları, modelleme etkinliği geliştirme, uygulama planı oluşturma gibi
grupça yapılacak bütün çalışmaları aynı grupla yapmaları planlanmıştır. Buna ek olarak ders
planlamasında on birinci haftada bir grup tartışmasının rolü ve önemi üzerine sınıf tartışması
ve ardından da konuyla ilgili teorik sunum yapılması suretiyle bu konunun ele alınması
planlanmıştır.
3.3.4.4. Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Doğası
Ders kapsamında biri 3. hafta, diğeri ise 9. hafta olmak üzere modelleme etkinliklerinin
doğası üzerine 2 farklı sınıf-içi çalışma planlanmıştır. Üçüncü haftada, uygulanan ilk iki
modelleme etkinliği ve grupça incelenen diğer üç modelleme etkinliği bağlamında
“Matematiksel model nedir, modelleme nedir?”, “Problem çözmeden farlı ya da benzer
yanları nelerdir?”, “Modelleme sorularının taşıması gereken karakteristik özellikleri nelerdir?”
soruları üzerine grup ve sınıf tartışması yapılması planlanmıştır. Benzer bir tartışmanın 9.
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hafta da yapılması ve ardından da modelleme etkinliklerinin doğası üzerine teorik bir sunum
yapılması planlanmıştır.
3.3.4.5. Modelleme Etkinliği Geliştirme ve Uygulama Deneyimi (Mikro-Öğretim)
Dersin planlamasında dönemin son iki haftası uygulama deneyimlerine ayrılarak
öğretmen adaylarının öncelikle grup olarak bir modelleme etkinliği geliştirmeleri ve
geliştirdikleri bu modelleme etkinliğini dersi alan diğer öğretmen adaylarını öğrenci olarak
kabul edip onlarla uygulamaları planlanmıştır. Plana göre, öğretmen adaylarının uygulama
öncesinde grup olarak ortak bir uygulama planı hazırlamaları da istenmiştir. Ayrıca öğretmen
adaylarına modelleme etkinliklerini geliştirme ve uygulama deneyimleri üzerine düşünüp
değerlendirmeleri için bir düşünce raporu yazdırılması da planlanmıştır.
3.3.4.6. Öğretmenin Rolü
Modelleme etkinlikleri uygulama sürecinde öğretmenin rolü, öğrencilere gerektiğinde
yardımcı olan, planlayıcı, uygun öğrenme ortamlarını organize eden, danışman ve en
önemlisi de öğrencilerle birlikte öğrenen şeklinde özetlenebilir (Niss, Blum ve Galbarith,
2007). Bu ders kapsamında modelleme etkinliklerinin uygulanması sürecinde öğretmenin
rolünün nasıl olması gerektiği konusu öğretmen adaylarının üzerinde düşünüp fikir
geliştirmesi gereken bir bileşen olarak belirlenmiştir. Sınıf uygulamaları esnasında dersi
yürüten araştırmacı (bundan sonra öğretmen olarak adlandırılacak) öğretmen adaylarına rol
model olacağından uygulama sürecinde proje ekibince öğretmenin rolü üzerinde özellikle
durulmuştur. Öncelikli olarak modellemenin sınıf uygulamaları sürecinde öğretmenin rolü
üzerine yapılan araştırma çalışmaları dikkatlice incelenerek modelleme etkinliklerinin sınıf
içinde etkili bir şekilde uygulanabilmesi için önemli prensipler çıkarılarak “Matematiksel
Modelleme

Etkinliği Uygulama

Yönergesi” oluşturulmuştur. Ayrıca

ders

planlaması

kapsamında önceki dönemlerdeki pilot uygulamalardan elde edilen öğrenci çözüm kâğıtları
uygulama öncesi araştırmacılar tarafından detaylı incelenerek öğrencilerin modelleme
sorularını çözerken nasıl düşünebilecekleri, ne tür çözüm yaklaşımları ortaya çıkabileceği, ne
tür zorluklara sahip olabilecekleri ve bu zorluklara yönelik ne tür sorular sorulabileceği gibi
noktalara odaklanarak ortak bir strateji belirlenmiştir.
3.3.5. Pilot Uygulama Süreci
Projenin hizmet öncesi öğretmen eğitimiyle ilgili hedeflerine yönelik veriler (i)
modelleme testi, (ii) anket, (iii) öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinde kullandıkları
çalışma kâğıtları, (vi) ses kayıt ve video kayıt cihazlarıyla desteklenmiş gözlemler, (v) yarı
yapılandırılmış görüşmeler, (vi) etkinlik sonrası düşünce kâğıtları, (vii) öğretmen adaylarının
hazırladıkları ders planları ve modelleme soruları ve (viii) öğretmen adaylarının sunumları
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(mikro-öğretim) aracılığıyla toplanmıştır. Pilot uygulama sürecinde bu veri kaynaklarının her
biri asıl çalışma yapılıyormuş gibi kullanılarak eksik noktalar tespit edilmiş ve aynı zamanda
asıl veri toplama sürecinde nelerle karşılaşılacağı noktasında araştırmacıların deneyim
kazanması sağlanmıştır. Pilot uygulama, 2011-2012 güz döneminde 18’i üçüncü ve
dördüncü sınıf, 3’ü ise yüksek lisans olmak üzere toplam 21 matematik öğretmen adayının
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları 3 ve 4’erli olmak üzere toplam 6 gruba
ayrılıp dönem boyunca yapılan sınıf-içi faaliyetlerin çoğunluğu grup çalışmaları şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Pilot uygulamada, dersi yürüten öğretmenin yanı sıra üç (bursiyer) araştırmacı da veri
toplama (uygulama ile ilgili gözlem notları almak) ve teknik konularda (kamera çekimi, ses
kayıt cihazlarının kontrolü, projeksiyon vb. teknik ayarlama) öğretmene yardımcı olmak
amacıyla derse katılmışlardır. Araştırmacılar dersten yaklaşık bir saat önce 6 farklı grubun
çalışmasına en elverişli hale getirmek için sınıf düzenlemesi yapmışlardır. Sınıfta grup
elemanları arasındaki iletişimi en iyi şekilde kayıt altına alabilmek için, kameralar uygun
pozisyonlara yerleştirilmiştir. İlk iki modelleme etkinliği sonrası, daha zengin tartışmaların
olduğu gruplar belirlenerek dönem boyu aynı grupların çalışmaları kaydedilmiştir. Video
kaydı yapılan üç grubun yanı sıra bütün grupların tartışma süreçleri ses kayıt cihazı ile kayıt
altına alınmıştır.
Araştırmacılar dersin işleyiş sürecinde, grup tartışmaları ve sınıf tartışmalarına müdahil
olmadan sınıfı ve/veya özel olarak bir grubu gözlemlemişlerdir. Her bir araştırmacı aynı
zamanda bir kameranın kontrolünden sorumlu olmuş ve kameraya çektikleri grupları
yakından gözlemlemek ve grup tartışma sürecini en iyi yansıtacak şekilde çekim yapabilmek
için ders esnasında başka herhangi bir faaliyette bulunmamışlardır.
3.3.6. Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi
Dersin içeriğini oluşturan temel bileşenlerin neler olması gerektiği ve her bir bileşenle
ilgili planlanan uygulamalar önceki bölümde anlatılmıştı. Bu bölümde, toplanan verilerin
analizi sonucunda dersin her bir bileşeni ile ilgili planlanan çalışmaların işleyip işlemediği
incelenerek asıl çalışma için yapılan değişiklikler raporlanmaktadır.
Pilot uygulama ile oluşturulacak ders kapsamında kullanılması düşünülen modelleme
etkinliklerinin ne kadar zaman alacağı, öğrencilerin ne tür çözüm yaklaşımları üreteceği, ne
tür hatalar yapabilecekleri, dersin yürütücüsünün ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği gibi
durumlar belirlenmiştir. Modelleme etkinliklerinin uygulama süreleri her bir etkinlik için
yaklaşık 75 dakika olarak öngörülmüştür. Fakat bazı etkinliklerde öğrencilerin grup çalışma
süreci beklenenden çok daha uzun sürmüştür. Örneğin, “Dönme Dolap” etkinliği bireysel
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çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarıyla birlikte 75 dakika olarak planlanmış olmasına
rağmen bu etkinlik yaklaşık 2 saat sürmüştür. Yine “Caddede Park Yeri” etkinliği 90 dakika
olarak planlandığı halde uygulamada yaklaşık 130 dakika sürmüştür. Etkinliklerin
planlanandan uzun sürmesi dersin içeriğinde temel bileşenler olarak belirlenen diğer
konularla ilgili çalışmaların planlarında bir sonraki haftaya kalma gibi bazı aksamalara neden
olmuştur. Ayrıca, etkinliklerin birçoğunun planlanan süreyi aşması neticesinde planlanan
sekiz etkinlikten bir tanesi (Acile Gelen Yüksek Tansiyon Hastası) dönem planından çıkarıldı
ve 7 etkinlik uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda etkinlik uygulamaları sürecinin zaman
tanziminin daha gerçekçi yapılması ve zaman yönetiminin daha iyi planlanması ortak fikrine
varılarak asıl uygulama için ders planları ve etkinlik uygulama planları ayrıntılı olarak
hazırlanmıştır. Örneğin “Dönme Dolap” etkinlik uygulaması, bireysel çalışma için 5 dakika,
sorunun doğru anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması 5 dakika, grup çalışması, 70
dakika, grup sunumları için 30 dakika ve dersin toparlanması için 10 dakika olmak üzere
toplam 120 dakika olarak planlandı (bk. Ek 7). Bu planlama pilot çalışmadaki gerçek sürelere
göre yapılmıştır. Dersin her bir bileşenine yönelik çalışmalara yeterince zaman ayrılabilmesi
için haftalık ders saatinin 3 saatten 4 saate çıkarılmasının daha uygun olacağı
gözlemlenmiştir.
Pilot çalışma sürecinde her bir etkinlik uygulamasının öncesinde proje ekibi tarafından
önceki uygulama sonuçlarının incelenmesi ve öğretmenin uygulama sürecini nasıl
yöneteceğine yönelik ortak bir strateji belirleme toplantıları yapılmıştır. Bu toplantıların asıl
çalışma için de yapılmasına, fakat ayrıca her hangi bir öğretmenin böyle bir toplantıya ihtiyaç
duymadan bu uygulamayı yapabilmesi için bu strateji belirleme toplantılarının yazılı bir
doküman haline getirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda her bir etkinlik için öğrenci
çözüm yaklaşımları, öğrenci güçlükleri ve bunların sorgulanmasına yardımcı olabilecek
sorular içeren öğretmene rehber niteliğinde kapsamlı uygulama planı oluşturulmuştur.
Dönem başı ders içeriği planlamasında modelleme sürecinde öğretmenin rolü, grup
çalışmasının önemi ve modellemenin doğası ve matematik öğretiminde yeri ve önemi
üzerine planlanan grup ve sınıf tartışmaları ve hemen ardından kapsamlı bir teorik sunum
planlanmıştır. Etkinliklerin planlanandan uzun sürmesi ve grup sunumlarının bir sonraki
haftaya kalması gibi durumlardan dolayı modellemenin doğası, modelleme süreci, grup
çalışmasının rolü, öğretmenin rolü gibi diğer bileşenlerle ilgili planlanan çalışmalarda da bazı
aksamalara neden olmuştur. Her hafta planlanan uygulamalarda aksamalar olması ve bir
sonraki haftaya sarkmalardan dolayı yukarıda bahsedilen her bir konu ile ilgili grup tartışması
ve sınıf tartışması yapılmasına rağmen, teorik sunumlara yeterince zaman ayrılamamıştır.
Örneğin, modelleme sürecinde öğretmenin rolü ve grup çalışmasının önemi üzerine
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planlanan teorik sunumlar yapılamamıştır. Matematiksel modellemenin doğası üzerine 3 ve
9. haftalarda olmak üzere iki sınıf tartışması ve ardından teorik sunum planlanmıştı.
Planlanan bu uygulamalardan ilki 3. hafta gerçekleştirilebilmesine rağmen 9. hafta için
planlanan teorik sunuma yeterince zaman ayrılamamıştır.
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması “Caddede Park Yeri” ve “Gelecek Yüzyılda
Türkiye” etkinliklerine özel öğrencilerin çözüm kâğıtlarını incelemek suretiyle yapılması
planlandı ve planlandığı gibi uygulanmıştır. Fakat bu uygulamalar neticesinde içeriğin daha
zenginleştirilerek ders içeriğinde daha fazla yer verilmesinin gerekliliğine karar verilmiştir.
Öğrencilerden gelen geri dönütler neticesinde asıl uygulamada bu çalışmanın artırılarak 4
etkinlik için yapılmasına ve öğrenci çözüm kâğıtlarına ek olarak sınıf-içi video görüntülerle
desteklenerek içeriğin daha zenginleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, öğrenci düşünme
şekilleri

çalışması

sonrasında

öğretmen

adaylarından

inceledikleri

durumlarla

ilgili

düşüncelerini içeren bir rapor istenmesinin araştırma için daha zengin veri sağlayabileceği
düşünülmüştür. Bu doğrultuda öğretmen adaylarına hazırlayacakları raporda yol gösterici
olması için bir yönerge hazırlanmıştır. (bk. Ek 8)
Mikro-öğretim uygulamaları için pilot çalışmada dersin son 2 haftası ayrılmıştı. Fakat 6
grubun mikro-öğretim uygulamaları planlanandan daha uzun sürmüştür. Bu nedenle asıl
uygulamada mikro-öğretim uygulamalarına üç hafta ayrılmasına karar verilmiştir.
Dönem sonu öğrencilerden dersin işleyişi ile ilgili yazılı olarak alınan geri dönütler
incelendiğinde, genel olarak dersin kendileri için oldukça faydalı olduğu görüşünün yanı sıra
grup sunumlarına daha fazla zaman ayrılması gerektiği görüşü ön plana çıkmıştır. Öğretmen
adayları, grup sunumlarında farklı çözüm yollarını gördüklerini ve sunumların kendileri için
daha öğretici olduğunu vurgulayarak grup sunumları ve sınıf tartışmasına daha fazla zaman
ayrılması gerektiği görüşünü bildirdiler. Bunun dışında öğretmen adayları iki etkinlik için
yapılan öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının çok verimli olduğu ve sayısının
artırılabileceği görüşünü de belirttiler. Öğretmen adayları her bir etkinlik için bir sonraki dersin
ilk 20 dakikası düşünce raporları doğrultusunda gerçekleştirilen odak grup görüşmelerini
gereksiz buldular. Öğretmen adayları düşünce raporlarını yazarken odak grup görüşmesinde
üzerinde konuşulan soruları zaten ayrıntılı bir şekilde cevapladıklarını, bunun için tekrar vakit
kaybetmenin kendileri için oldukça sıkıcı olduğunu belirttiler. Öğretmen adayları ayrıca içeriği
bu kadar yoğun olan bir ders için haftalık 3 saatin yetersiz olduğu da vurguladılar.
Pilot uygulamada kullanılan veri toplama araçları ve bunların uygulamaları ile ilgili
genel olarak ciddi bir sorun görülmemiştir. “Modelleme Testi” ve “Anket” dönem başı ilk hafta
ve son hafta uygulandığı için dersin işleyiş sürecini etkilememiştir. Diğer veri toplama araçları
olan düşünce raporları, görüşmeler ve gözlemler dersin içeriğinin birer parçası durumunda
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ilerlemiştir. Her etkinlik uygulamasından sonraki haftanın ilk 20 dakikası yapılması planlanan
odak grup görüşmeleri planlanandan çok uzun sürmüştür. Yapılan incelemelerde, düşünce
raporlarının proje kapsamında araştırılan birçok araştırma sorusuna cevap teşkil edecek
önemli bir veri kaynağı olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının ilk
düşünce raporlarında yönergedeki birçok soruyu dikkate almadıkları gözlemlendiğinden ikinci
düşünce raporlarından önce bu durumların öğretmen adayları ile paylaşılıp geri dönüt
verilmesinin önemli olduğu belirlenmiştir. Bu amaca yönelik öğretmen adaylarının
raporlarında dikkat etmeleri gereken durumların örneklendirildiği bir doküman hazırlandı (bk.
Ek 9).
Pilot uygulama sonrası yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak verilmektedir:
•

Pilot uygulama sürecinde edinilen deneyimler ve öğrencilerden gelen geri
dönütler neticesinde asıl çalışma için dersin içeriğinde aşağıda özetlenen
değişiklerin yapılmasına karar verildi:

•

Dersin haftalık 4 saate çıkarılması.

•

Ders

planlarının

ayrıntılı olarak

hazırlanması. Ders

planlamasında

pilot

çalışmadaki sürelerin göz önünde bulundurulması ve her dersten önce
araştırmacıların bir araya gelerek yapılacakların gözden geçirildiği toplantıların
yapılması
•

Ders planı haricinde her bir etkinlik için uygulama planı hazırlanması. Bu
bağlamda dersin uygulama planları etkinlikle ilgili ortaya çıkabilecek farklı çözüm
yaklaşımları, hatalar, zorluklar ve bunlara yönelik ne tür sorular sorulabileceği gibi
noktaları içeren geçmiş uygulamalardan örneklerle desteklenerek uygulayıcıya
yol haritası sunacak şekilde hazırlanmıştır.

•

Grup sunumlarına daha çok zaman ayrılması gerekliliği,

•

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarına daha fazla yer verilmesi (4 haftaya
çıkarılması ve video görüntülerle desteklenmesi) ve önemli bir veri kaynağı
olacağı düşüncesiyle bu çalışma ile ilgili de düşünce raporu yazdırılması,

•

Dersin içeriğini oluşturan diğer bileşenlere daha fazla vakit ayırmak için pilot
çalışmada yapılan yedi etkinlik uygulamasını asıl çalışmada altıya düşürülmesi
ve mikro-öğretim uygulamalarının iki haftadan üç haftaya çıkarılması,

•

Etkinliklerle ilgili odak grup görüşmesinin uzaması ve görüşme yapılan öğrenciler
için çok sıkıcı olması nedeniyle bu görüşmenin 20 dakika ile sınırlandırılması,

•

Bir konu ile ilgili arka arkaya dört etkinliğin (Türev konusu ile ilgili “Su Deposu”,
“Gelecek Yüzyılda Türkiye”, “Lunapark Treni” ve “Doğa Yürüyüşü Parkuru”) sıkıcı
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olması

sebebiyle

bu

uygulamadan

vazgeçilmiştir.

Asıl

uygulamada

bu

etkinliklerden “Su Deposu” ve “Lunapark Treni” etkinliklerinin kullanılmaya devam
edilerek, ”Gelecek Yüzyılda Türkiye” ve “Doğa Yürüyüşü Parkuru” etkinliklerinin
çıkarılarak yerine farklı konu ve kavramları içeren “Zıplayan Top” etkinliğinin
eklenmesi kararlaştırılmıştır.
3.3.7. Hizmet-öncesi Öğretmen Eğitimi: Asıl Çalışmanın Planlanması
Bu bölümde pilot uygulama sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda dersin
planlamasında yapılan değişikliklerden bahsedilerek asıl uygulamada takip edilecek olan
nihai dönem planı ve programı sunulmaktadır. Bu bağlamda ders içeriğini oluşturan temel
bileşenler ve bunlara yönelik uygulamalar genel olarak pilot çalışmanın planlama kısmında
bahsedilen içerikle paralel durumdadır. Bu bölümde sadece pilot uygulama sonrasında
değişiklik yapmaya karar verilen noktalar ele alınmaktadır.
3.3.7.1. Matematiksel Modelleme Etkinliği Çözme Çalışmaları
Pilot uygulamada kullanılan dört modelleme etkinliği türev konusu ile ilişkili olarak
seçilmişti. Öğretmen adaylarının daha farklı matematiksel konu ve kavramları içeren
modelleme etkinlikleri çözmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliklerden “Gelecek Yüzyılda
Türkiye” ve “Doğa Yürüyüşü Parkuru” isimli etkinlikler uygulama planından çıkarılarak yerine
“Zıplayan Top” etkinliği eklenmiştir. Ayrıca bu değişiklikle uygulanacak etkinlik sayısı 7’den
6’ya düşürüldü ve böylece dersin içeriğini oluşturan diğer bileşenlere yönelik uygulamalara
daha fazla zaman ayırabilme fırsatı oluştu.
Pilot uygulamanın değerlendirilmesi kısmında da bahsedildiği gibi, etkinliklerin
uygulama süreci detaylı bir şekilde planlanmıştır. Modelleme etkinliklerinin uygulanmasında
sürenin daha verimli kullanılmasına yönelik her bir etkinliğin süresi pilot uygulama
sonuçlarına göre güncellendi ve ayrıca her bir etkinlik için uygulama planları hazırlanmıştır.
3.3.7.2. Öğrenci Düşünme Şekilleri Çalışmaları
Pilot uygulamadan elde edilen veriler doğrultusunda en temel değişiklik öğrenci
düşünme şekiller çalışmaları için yapılmıştır. Pilot uygulama sürecinde “Caddede Park Yeri”
ve “Gelecek Yüzyılda Türkiye” etkinlikleri için öğrenci çözüm kâğıtlarını inceletmek suretiyle
yapılan çalışma 4 etkinlik için içeriğinin genişletilerek yapılmasına karar verilmişti.

Bu

kapsamda, ortaöğretim düzeyinde uygulamalardan elde edilen öğrenci çözüm kağıtları ve
sınıf-içi video görüntüleri bu derse hazırlık kapsamında düzenlenmiştir. Öğretmen adayları
dönem boyunca uygulanan etkinliklerden bazıları olan “Lunapark Treni”, “Zıplayan Top”,
“Caddede Park Yeri” ve “Su Deposu” etkinlikleri için öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının
yapılması planlanmıştır.
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Öğrenci

çözüm

kâğıtları

belirlenmeden

önce

her

bir

etkinlik

için

sınıf

içi

uygulamalarından elde edilmiş tüm öğrenci çözüm kâğıtları (yaklaşık 10-12 gruba ait)
incelenmiştir. Her bir etkinlik için incelenen çözüm kağıtlarından 4 veya 5 öğrenci grubuna ait
birbirinden farklı çözüm yaklaşımları (doğru veya yanlış) içeren çözüm kâğıtları seçilmiştir.
Çözüm kağıtları, öğrencilerin geçtikleri matematiksel düşünme süreçlerini yansıtması ve
başka öğrencilerin yaşayabilecekleri muhtemel süreçler hakkında öğretmen adaylarına fikir
vermesi bakımından belirli kıstaslara göre seçilmiştir. Öğrenci çözüm kâğıtlarının seçiminde
göz önünde bulundurulan kıstaslar şunlardır: (i) sorunun anlaşılması ve yorumlanmasına
yönelik farklılık içermesi, (ii) çözümde farklı matematiksel konu, kavram, gösterimlerin
kullanılmış olması, (iii) bazı konu ve kavramlarla ilgili hata ve/veya zorluklar barındırması.
Video görüntüleri oluşturulmadan önce sınıf içi uygulamalardan elde edilmiş videolar en
az iki defa olmak üzere dikkatlice iki araştırmacı tarafından izlenerek öğretmen adaylarına
izlettirilecek olan kesitler ortak olarak belirlenmiştir. Öğrenci çalışmalarına ait video
görüntüleri düzenlemesi üç farklı şekilde yapılmıştır. Birincisi, her bir öğrenci çözüm kâğıdı
ile ilişkili öğrenci sunumlarından elde edilmiştir. Bu videolarda, her öğrenci grubu nasıl bir
çözüm sürecinden geçtiklerini, çözüm yaklaşımlarını ve sonucu kısaca sınıf ortamında
sunmaktadırlar. Her bir sunum ortalama 3-5 dakika arasında sürdüğü için, etkinliğe göre
sunumlara ait bu video görüntülerinin toplam süresi 10-15 dakika arasında değişmektedir.
İkinci tip video görüntüleri ise, sınıf içi uygulamaları sırasında odaklanılan bir öğrenci
grubunun sorunun çözüm sürecinden bir kesiti yansıtan video görüntüleridir. Bu görüntüler
oluşturulurken ilk önce bu gruba ait videonun tamamı araştırmacılar tarafından izlenmiştir. Bu
süreçte, araştırmacılar öğrencilerin çözüm süreçleri ile ilgili ilk izlenimlerine dair notlar
almıştır. Bu notlar çerçevesinde videolar tekrar izlenerek sorunun öğrenciler tarafından
anlaşılması, öğrencilerin ilk çözüm yaklaşımları, çözüm sürecinde öğrenci tartışmaları,
öğrencilerin süreçte geliştirdikleri çözümler, öğrenci hata ve zorlukları gibi durumları en iyi
yansıtan kesitler belirlenmiştir. Daha sonra, bu kesitler anlamlı bir şekilde birleştirilerek,
ortalama 7-8 dakikalık video görüntüleri oluşturulmuştur. Üçüncü tip video görüntüleri bir
modelleme etkinliği uygulamasının genel sürecini gösteren video görüntüleridir. Bu
görüntüler öğrencilerin soru üzerinde nasıl çalıştıklarını ve öğretmenin bu süreçteki rolünü
yansıtan genel sınıf görüntüleridir. Sınıf içi uygulamasının başından, ortasından ve sonundan
belirlenen kesitler anlamlı bir şekilde birleştirilerek ortalama 7-8 dakikalık video görüntüleri
oluşturulmuştur.
Video görüntüleri izlenirken odaklanılması ve üzerinde düşünülmesi gereken noktalara
yönelik öğretmen adaylarına rehber olacak bir doküman hazırlanmıştır. Bu doküman
hazırlanırken öncelikle ilgili literatür taranarak öğretmen adaylarının öğrenci düşünme
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yapılarını daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olabilecek sorular belirlenmiştir. Aşağıda bu
sorulara örnekler verilmektedir:
•

Öğrenciler soruyu ne kadar iyi anlamış?

•

Öğrencilerin kullandıkları farklı çözüm yolları nelerdir?

•

Hangi matematiksel konu ve gösterimlerden yararlanmışlar?

•

(Varsa)

Sorunun

çözümünde

kullanabilecekleri

hangi

gerekli

matematiksel

bilgi/beceri/konuyu göz ardı etmişler?
•

Öğrencinin çözüm ve düşünme süreçlerinde güçlü gördüğünüz yerler nerelerdir?

•

Öğrenci çözüm ve düşünme süreçlerindeki zayıf gördüğünüz yönler/problemler
nelerdir?

•

Sizin beklentilerinizden/tahminlerinizden farklı öğrenci düşünme şekilleri (ve hatalar,
zorluklar) nelerdir?
Öğretmen adaylarının öğrencilerin çözüm süreçlerini belirlenen sorular rehberliğinde

incelemeleri planlanmıştır. Ayrıca, her bir öğrenci düşünme şekilleri çalışması ile ilgili
önceden hazırlanan bazı sorular ışığında öğretmen adaylarına bir rapor yazdırılması
planlanmıştır.
3.3.7.3. Diğer Bileşenlere Yönelik Planlamalar
Modellemenin doğasına yönelik 5. ve 9. haftalarda olmak üzere iki sınıf tartışması
planlandı (bk. Tablo 3.9). Bu sınıf tartışması sürecinde öğretmen adayları çözdükleri
modelleme etkinlikleri ve haricen grupça inceledikleri üç modelleme etkinliği bağlamında
“Matematiksel model nedir, modelleme nedir?”, “Problem çözmeden farklı ya da benzer
yanları nelerdir?”, “Modelleme sorularının taşıması gereken karakteristik özellikleri nelerdir?”
gibi sorular üzerine sınıf tartışması planlanmıştır. Ayrıca, dersin 9. haftasında sınıf
tartışmasının ardından bu konuların her birini teorik olarak ele alındığı 60 dakikalık bir sunum
planlanmıştır.
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliği uygulama deneyimi, pilot uygulamada son iki
hafta gerçekleştirilmişti. Sürenin kısıtlı olmasında dolayı her bir grubun uygulaması da 60
dakika ile sınırlandırılmıştır. Asıl uygulama için, grup sayısının 7 olması da göz önünde
bulundurularak, modelleme etkinliği uygulama deneyimleri (mikro-öğretim) için

üç hafta

ayrılması planlanmıştır. Genel olarak dersin işleyiş sürecini ve haftalık olarak ele alınması
planlanan konuları gösteren ders programı Tablo 3.9’da gösterilmektedir.
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Tablo 3.9. Modelleme Dersi Asıl Uygulama İçin Planlanan Ders Programı
Haftalar

Tarih

Konu
• Tanışma
• Dersin amacı, kapsamı ve süreci hakkında
bilgilendirme
• “Yaz İşi” başlıklı etkinlik uygulaması
• Mini atölye çalışması: MS Excel elektronik tablo
yazılımı

1

10.02. 2012

2

17.02.2012

3

24.02.2012

• “Dönme Dolap” başlıklı etkinlik uygulaması

4

02.03.2012

• “Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik uygulaması
• “Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik bağlamında
öğrenci düşünme şekilleri üzerine tartışma
• Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme
• Modelleme sorularının doğası üzerine
sunum/tartışma
• “Zıplayan Top” başlıklı etkinlik uygulaması
• “Etkili grup çalışması” ile ilgili tartışma ve sunum
• “Zıplayan Top” başlıklı etkinlik bağlamında
öğrenci düşünme şekilleri çalışması
• “Modelleme Ekinliklerinde Öğretmenin Rolü ve
Soru Sorma/Yönlendirme Şekilleri” üzerine
sunum/tartışma

5

09.03.2012

6

16.03.2012

7

23.03.2012

8

30.03.2012

• “Lunapark Treni” başlıklı etkinlik uygulaması

06.04.2012

• “Lunapark Treni” başlıklı etkinlik bağlamında
öğrenci düşünme şekilleri üzerine tartışma
• Modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme
süreci ile ilgili sunum/tartışma

9

Ödev
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Öğrenci
düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Öğrenci
düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Öğrenci
düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu

13.04.2012

• “Su Deposu” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Proje
taslaklarının
teslimi

11

20.04.2012

• “Su Deposu” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri üzerine tartışma
• Modelleme etkinlikleri için Uygulama Planı
hazırlama

Öğrenci
düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu

12

27.04.2012

•

13

04.05.2012

•

14

11.05.2012

•

10

15

18.05.2012

•

Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin
sınıf-içi uygulamaları
Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin
sınıf-içi uygulamaları
Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin
sınıf-içi uygulamaları

Genel Değerlendirme

Modelleme
etkinliklerinin ve
proje raporlarının
teslimi
(28 Mayıs)
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3.3.8. Hizmet-öncesi Öğretmen Eğitimi Ana Çalışma Uygulama Süreci
3.3.8.1. Hizmet-öncesi Öğretmen Eğitiminin Katılımcıları
Çalışmaya 2011-2012 Bahar döneminde Ankara’da bir üniversitenin Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği programına
devam eden ve “Matematik Öğretmen Adayları için Matematiksel Modelleme” dersine kayıt
yaptıran 25 öğretmen adayı katılmıştır. Bu öğretmen adaylarının 16’sı 3. sınıf, 7’si 4. sınıf ve
2 tanesi 5. sınıf öğrencisidir. Dersi alan öğretmen adaylarından 7’si erkek, 18’i bayan olup,
yaş aralıkları 19-22 arasındadır. Öğretmen adaylarının akademik not ortalamaları 2,06 ile
3,62 (4.00 üzerinden) arasında değişmektedir (ortalama 2,66, standart sapma 0,37).
Derse katılan 4. ve 5. sınıf öğretmen adayları “soyut matematik, lineer cebir, tek
değişkenli analiz, çok değişkenli analiz, analitik geometri, diferansiyel denklemler, cebire
giriş, kümeler teorisi ve topoloji, Öklid geometrisi” gibi zorunlu matematik alan derslerinin bir
çoğunu tamamlamış olup, derse katıldıkları dönem “dönüşüm geometrisi, soyut cebir ve
sayılar teorisi” gibi diğer matematik derslerini almaktaydılar. Aynı zamanda, 4. ve 5. sınıf
öğretmen adayları “ölçme değerlendirme, öğretim kuram ve yaklaşımları” gibi bazı pedagojik
derslerini ve “özel öğretim yöntemleri, problem çözme gibi” matematik eğitimine yönelik
pedagojik alan derslerini almış ya da almaktaydılar. Diğer taraftan, 3. sınıf öğretmen adayları
ise matematik derslerinin henüz bir kısmını tamamlamış olup, bu süreçte “cebire giriş,
kümeler teorisi ve Öklidyen geometri” derslerini almaktaydırlar. Aynı zamanda, 3. sınıf
öğretmen adayları “eğitim bilimlerine giriş, gelişim psikolojisi veya rehberlik” gibi bazı
pedagojik dersleri almış olmalarına rağmen, 4. ve 5. sınıf öğretmen adaylarından farklı olarak
henüz hiç matematik eğitimi dersi almamışlardı. Bu ders (Matematik Öğretmen Adayları için
Matematiksel Modelleme) onların ilk matematik eğitimi dersiydi. Benzer şekilde 3. ve 4. sınıf
öğretmen adayları okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini henüz almamışlardı.,
5. sınıf öğretmen adayları ise bu dersleri almaktaydılar. Çalışmaya katılan 25 öğretmen
adayından 2’si beşinci sınıf ve 2’si dördüncü sınıf olmak üzere sadece 4’ü aldıkları diğer bir
ders kapsamında modelleme ile ilgili tecrübeleri olduğunu belirtmiştir.
3.3.8.2. Matematiksel Modelleme Etkinliği Çözme Çalışmaları
Ana çalışma için “Yaz İşi”, “Dönme Dolap”, “Caddede Park Yeri”, “Zıplayan Top”,
“Lunapark Treni” ve “Su Deposu” olmak üzere 6 etkinlik uygulaması planlanmıştır. Dersin ilk
haftası katılımın çok az (3-4 öğrenci) olmasından dolayı diğer uygulamalarda olduğu gibi
modelleme etkinlikleri de birer hafta gecikmeli olarak uygulanmasına rağmen uygulamalar
sorunsuz gerçekleştirilmiştir.
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Modelleme etkinliklerinin sınıf-içi uygulamaları ile ilgili pilot uygulamada karşılaşılan
durumlar dikkate alınarak ana uygulama için her bir etkinliğe özel detaylı uygulama planı
geliştirilmiş ve uygulama süreleri güncellenmişti. Bu kapsamda ana çalışmada, her bir
etkinliğe özel uygulama süreci farklılık gösterse de bireysel çalışma (5 dk.), grup çalışması
(90-120 dk.) ve sunumlar ve sınıf tartışması (30-50 dk.) gibi genel bir zaman tanzimi
yapılmıştır. Güncellenen uygulama planlarına bağlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda
herhangi bir zaman problemi yaşanmamıştır. Öğretmen adayları modelleme etkinliklerini
çözme, çözümlerini sınıfla paylaşma ve çözümler üzerinde sınıf tartışmalarını tüm
modelleme etkinliklerinde gerçekleştirme fırsatı buldular.
Modelleme etkinlileri üzerindeki çalışmalarını grup çalışması ile yapan öğretmen
adayları elde ettikleri çözümleri dersin sonunda tüm sınıfla paylaştılar. Grup çözümleri ile ilgili
sunumlar

doküman

kamera

kullanılarak

yapılmıştır.

Sunumlarda

doküman

kamera

kullanılması ile sunumu yapan grup elemanı sunum esnasında kendi çözüm aşamalarını
sınıfa daha rahat gösterebilme fırsatı yakaladı ve aynı zamanda bütün sınıf, grup çözümlerini
açık bir şekilde görerek çözüm aşamalarını rahat bir şekilde takip edebildiler. Gruplara ait
çözüm kâğıtları sunum esnasında ekrana yansıtılırken aynı anda yine doküman kamera
aracılığı ile taranarak elektronik ortama aktarılmıştır. Elektronik ortama aktarılan bütün grup
çözümleri ilgili gruplara ders bitiminde elektronik posta ile gönderilmiştir. Çözüm kâğıtlarının
elektronik ortama aktarılarak gönderilmesi etkinlik sonrası düşünce raporu yazma
aşamasında öğrenciler için oldukça yararlı olmuştur.
3.3.8.3. Grup Çalışması
Ders kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların büyük bir kısmının grup çalışması ile
yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda ilk dersten sonra öğretmen adayları, kendi tercihleri
de dikkate alınarak, 3’erli ve 4’erli gruplara ayrılmıştır. Böylelikle 3 grup 3’er kalan 4 grup ise
4’er kişiden oluştu. Öğretmen adayları dönem boyunca yapılan her türlü grup faaliyetine
(modelleme etkinliklerini çözme, öğrenci çözüm kağıtları ve ders videolarını inceleme,
modelleme etkinliği geliştirme, uygulama planı oluşturma vb.) aynı grup arkadaşlarıyla
devam ettiler.
3.3.8.4. Modelleme Sürecinde Teknoloji Kullanımı
Ders kapsamında ikinci hafta teknolojinin matematik eğitiminde kullanımı ile ilgili genel
bir sunum ve ardından bir saatlik elektronik tablo yazılımı MS Excel programı üzerine mini
atölye çalışması yapıldı (bk. Tablo 3.10). Sonraki etkinlik uygulamalarında sınıfa yeterli
sayıda grafik hesap makinesi (Casio ClassPad) getirildi ve öğretmen adaylarının ihtiyaç
duyulan durumlarda kullanması için hazır tutulmuştur. Hesap makinelerinin kullanımı ile ilgili
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yaşanan zorluklarda ise gözlemci rolündeki araştırmacılar öğretmen adaylarına yardımcı
olmuştur.
3.3.8.5. Öğrenci Düşünme Şekilleri Çalışmaları
Öğretmen adayları, dönem boyunca uygulanacak altı modelleme etkinliğinden
“Lunapark Treni”, “Zıplayan Top”, “Caddede Park Yeri” ve “Su Deposu” başlıklı dört
modelleme etkinliğine ait sınıf-içi video görüntüleri ve öğrenci çözüm kâğıtlarını incelediler ve
gözlem ve inceleme sonuçlarını grup-içinde ve tüm sınıf olarak tartıştılar. Bu çalışmalar
sırasıyla 6, 8, 11 ve 13. haftalarda gerçekleştirildi (bk. Tablo 3.10). Daha önce belirtildiği gibi
ilk hafta ders yapılamamasından dolayı bu etkinliklerin her biri planlanandan bir hafta
gecikmeli olarak uygulanmıştır.
Öğrenci çözüm kâğıtları ve video görüntülerinin ders kapsamında öğretmen adaylarına
nasıl sunulacağı, öğretmen adaylarının nasıl bir çalışma süreci içinde videoları izleyip
inceleyeceği ve tartışmaların hangi konular üzerinde yapılacağını özetleyen “Öğrenci
Düşünme Şekilleri İnceleme Rehberi” hazırlandı (bk. Ek 10) ve uygulama sürecinde bu
rehbere bağlı kalınmıştır.
Öğrenci

düşünme

şekilleri

çalışması

uygulaması

üçüncü

modelleme

etkinliği

uygulamasından sonra ve dönemin 6. haftasında başlamıştır. Öğrenci düşünme şekilleri
çalışmalarının üçüncü modelleme etkinliği ile başlamasının sebebi ilk iki etkinlikle
öğrencilerin modelleme etkinliklerini tanımları ve etkinliklerin doğasını anlamalarını
sağlamaktı. Öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları planda belirtilen üçüncü etkinlik olan
“Caddede Park Yeri” etkinliği ile başlamıştır. “Caddede Park Yeri” etkinliği uygulama
haftasından sonra (5. hafta), önceden araştırmacılar tarafından belirlenen ve taranarak
elektronik ortama aktarılan etkinliğe ait öğrenci çözüm kâğıtları öğretmen adaylarına
elektronik posta ile gönderilmiştir. Ayrıca, öğrenci çalışmalarını gösteren sınıf-içi videolar
projenin web sitesine (http://matemodel.metu.edu.tr) yüklendi ve videoların linkleri öğretmen
adaylarına bildirilmiştir. Öğrenci çözüm kâğıtlarının ve video görüntülerinin derse gelmeden
önce öğretmen adaylarına gönderilmesindeki amaç öğretmen adaylarının bireysel olarak
öğrenci çözüm süreçlerini inceleyerek öğrencilerin çözümleri hakkında ön izlenimler elde
etmeleriydi. Aynı zamanda videoları geniş bir zaman dilimi içinde gerektiği yerde durdurarak,
geri alarak ve ya başa sararak detaylı bir şekilde inceleme ve değerlendirme yapabilmelerini
sağlamak

hedeflenmiştir.

Öğretmen

adaylarının

öğrenci

çalışmaları

ile

ilgili

değerlendirmelerini kayıt altına almak için öğretmen adaylarından “Öğrenci Düşünme
Şekilleri İnceleme ve Değerlendirme Formu”nu (bk. Ek 11) doldurmaları istenmiştir. Ayrıca,
öğrenci çözüm kağıtları çoğaltılarak derste bütün gruplara dağıtılmıştır. Aynı zamanda, ders
sırasında, sınıf-içi video görüntüleri öğretmen adaylarına tekrar izlettirilmiştir. Bu süreçte,
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öğretmen adayları öğrenci düşünme şekillerini ile ilgili değerlendirmelerini grupça yaparak
ortak bir doküman oluşturmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının bu dokümanı oluştururken
belirlenen bir takım kriterlere (örneğin; öğrencilerin kullandıkları matematiksel konu ve
gösterimler, öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri; öğrencilerin hataları, zorlukları,
(varsa) öğrencilerin sorunun çözümünde göz ardı ettikleri diğer bilgi, beceri ve ya durumlar)
dikkat etmeleri istendi (bk. Ek 11b).
Öğretmen adaylarının grup olarak yaptıkları inceleme ve değerlendirmeleri çalışmaları
tamamlandıktan sonra, her bir çözüm kâğıdı ve video görüntüsü üzerine sınıf tartışması
yapılmıştır. Sınıf tartışmasında bir modelleme etkinliğinin sınıf-içi uygulamasının nasıl
olduğu, öğretmenin bu süreçteki rolü, öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve
öğrencilerin farklı düşünme şekilleri gibi konular ele alınmıştır. Bu çalışmanın sonunda her bir
öğretmen adayına bireysel olarak öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarını değerlendirmeye
yönelik bir düşünme raporu yazdırılmıştır. Caddede Park Yeri etkinliği ile başlayan öğrenci
düşünme şekilleri üzerine çalışma süreci diğer etkinlikler ile de aynı şekilde yürütüldü ve
dönemin 13. haftasında son bulmuştur.
Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının genel olarak değerlendirilmesi gerekirse;
dönem başı planlamada her bir öğrenci düşünme şekilleri çalışması 100 dakika olarak
planlanmıştır. Bu planlamaya göre de öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının olduğu
haftalara teorik konular üzerine sınıf tartışmaları ve sunumlar konulmuştur. Fakat bu
çalışmalar bir önceki döneme göre video görüntülerle desteklenerek daha kapsamlı
olduğundan uygulama planı da her bir uygulamaya özel ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Buna
rağmen öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları için 100 dakika yeterli olmamış ve bu süre
genellikle aşılmıştır. Özellikle ilk uygulama bütün bir ders saati sürmüştür. Süre yeterli
olmamasına rağmen öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları planlandığı gibi eksiksiz olarak
uygulanmıştır. Bu durum programda planlanan diğer uygulamalarda bazı aksamalara neden
olmuştur. Bu aksamalar diğer uygulama başlıklarında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
3.3.8.6. Sunumlar ve Sınıf-İçi Tartışmalar
Öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile
ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için sınıf-içi uygulamalarına ek olarak teorik sunumlarla
desteklenmiş sınıf tartışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, “Modelleme etkinliklerinin
ön değerlendirmesi” ve “Modelleme etkinliklerinin doğası üzerine sunum/tartışma” çalışmaları
7. hafta “Zıplayan Top” etkinlik uygulamasından sonra yapıldı (bk. Tablo 3.10). Bu
tartışmalarda öğrencilerin çözdükleri ve inceledikleri modelleme etkinlikleri bağlamında
modelleme etkinliklerinin doğası, modelleme süreci, matematiksel modellemenin tanımı ve
sınıf uygulamalarının nasıl olması gerektiği gibi konulara odaklanılmıştır. Ders kapsamında,
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(i)

etkili

grup

çalışması,

(ii)

modelleme

etkinliklerinde

öğretmenin

rolü

ve

soru

sorma/yönlendirme şekilleri ve (iii) modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme süreci
üzerine ayrı ayrı haftalarda yapılması planlanan tartışma ve sunumlar 8. haftada
gerçekleştirilmiştir.
3.3.8.7. Modelleme Etkinliği Uygulama Deneyimi (Mikro-Öğretim)
Dönem planlamasında dersin 12, 13, ve 14. haftalar olmak üzere 3 haftası mikroöğretim uygulamalarına ayrılması planlanmıştı. Fakat ilk hafta ders yapılamaması ve vize
haftasında üniversitede derslerin kesilmesi sebebiyle planlanan programdan iki hafta kayıp
söz konusu olmuştur. Kayıp haftalar için ilave bir ders konulmasıyla, modelleme etkinliği
uygulama deneyimleri 2 haftada gerçekleştirilmiştir. 15. haftada 3 grup, 16. haftada ise 4
grup

45-60

dakika

arasında

değişen

sürelerle

mikro-öğretim

uygulamalarını

gerçekleştirmiştir.
Grup üyelerinin üçerli veya dörderli olduğu düşünüldüğünde bir grup elemanın
uygulama sürecini yöneten diğer grup üyelerinin ise gruplarda gözlemcilik yapacak şekilde
organize olmaları gerektiği söylenmiştir. Uygulama öncesinde öğretmen adayları grup olarak
ortak bir uygulama planı geliştirdi ve uygulama esnasında araştırmacılarında elinde olacak
şekilde derse getirmeleri istenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarına bu uygulama deneyimini
yansıtan bireysel bir düşünce raporu da yazdırıldı (bk. Ek 12).
3.3.9. Ders Akışında Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Ders, genel anlamda pilot çalışma kapsamında hazırlanan ve ana uygulama öncesi
güncellenen ders planları ve modelleme etkinlikleri uygulama planları dikkate alınarak
belirlenen program çerçevesinde yürütülmüştür. Bununla birlikte, yukarıda her bir uygulama
başlığı altında belirtildiği üzere karşılaşılan bazı zorluklar nedeniyle uygulanan programda
bazı değişikliklere gidilmiştir (bk. Tablo 3.9 ve Tablo 3.10).
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Tablo 3.10. Matematik Öğretmen Adayları İçin Matematiksel Modelleme Dersi Uygulanan Ders
Programı
Hafta

Tarih

1

10.02. 2012

2

3

17.02.2012

24.02.2012

Konu

•

Ders Yapılmadı (öğrencilerin büyük çoğunluğu derse
katılmadığı için)
Tanışma
Dersin amacı, kapsamı ve süreci hakkında
bilgilendirme
Modelleme testi 1’in uygulanması
Dönem başı anketinin uygulanması
Mini atölye çalışması: MS Excel elektronik tablo
yazılımı
“Yaz İşi” başlıklı etkinlik uygulaması

•
•
•
•
•
•

4

02.03.2012

•

Dönme Dolap” başlıklı etkinlik uygulaması

5

09.03.2012

•

Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik uygulaması

6

16.03.2012

•

Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik bağlamında
öğrenci düşünme şekilleri çalışması

23.03.2012

•
•
•

Zıplayan Top” başlıklı etkinlik uygulaması
Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme
Modelleme sorularının doğası üzerine
sunum/tartışma
Zıplayan Top” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri çalışması
Modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme
süreci ile ilgili sunum/tartışma

7

•
8

30.03.2012

9

06.04.2012

•

Lunapark Treni” başlıklı etkinlik uygulaması

10

13.04.2012

•

DERS YOK (VİZE HAFTASI)

11

20.04.2012

•

Lunapark Treni” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri üzerine tartışma

12

27.04.2012

•

“Su Deposu” başlıklı etkinlik uygulaması

•

Su Deposu” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri üzerine tartışma
Modelleme etkinlikleri için Uygulama Planı
hazırlama

•

13

04.05.2012

14

11.05.2012

•

Genel Değerlendirme

15

18.05.2012

•

16

25.05.2012

•

Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin sınıfiçi uygulamaları
Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin sınıfiçi uygulamaları

•

Ödev
-

-

Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
---Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu
Etkinlik sonrası
düşünce raporu
Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu
Proje taslaklarının
teslimi

Proje raporlarının
teslimi (1 Haziran)
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Yapılan bu değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Dersin ilk haftası katılımın az olması sebebiyle ders yapılamamıştır. Bunun
neticesinde bütün uygulamalar planlanan programa göre bir hafta gecikmeli olarak
uygulanmıştır.

•

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının planlanan süreyi oldukça aşmış olmasından
dolayı programda 6., 7. ve 9. haftalarda yapılması öngörülen teorik sunum ve sınıf
tartışmaları 8. haftada yapılmıştır.

•

Uygulama yapılan üniversitede ara sınav haftasında ders yapılmaması durumu
planlama aşamasında öngörülmemişti. Bu nedenle asıl uygulamada 10. hafta ders
yapılamamıştır. Yapılamayan bu ders için yılsonu sınav döneminde sınıfça belirlenen
tarihte telafi dersi yapılmıştır.

•

Son hafta uygulanması planlanan “Genel Değerlendirme (modelleme testi, anket ve
tartışma)” çalışması asıl uygulamada mikro-öğretim çalışmalarından önce 14. haftada
gerçekleştirilmiştir. Yılsonu sınavlarının yaklaşmasından dolayı öğrenci katılımında
yaşanabilecek muhtemel düşüşler öngörülerek genel değerlendirme çalışması iki
hafta öne alınmıştır.

•

Ders programında mikro-öğretim çalışmaları 12, 13 ve 14. haftalar olmak üzere 3
hafta olarak planlanmasına karşın, ilk haftadaki ders kaybından dolayı asıl
uygulamada 15. ve 16. haftalarda olmak üzere iki hafta olarak yapılmıştır.
3.3.10. Uygulama Sürecinde Araştırmacıların Rolü
Dersi yürüten öğretmenin (araştırmacı) yanı sıra üç (bursiyer) araştırmacı da dersle

ilgili veri toplama (uygulama ile ilgili gözlem notları alma vs.) ve teknik konularda (kamera
çekimi, ses kayıt cihazlarının kontrolü, projeksiyon vb. teknik ayarlama) dersi yürüten
araştırmacıya yardımcı olmak amacıyla derse katılmışlardır. Araştırmacılar dersin işleyiş
sürecinde, grup tartışmaları ve sınıf tartışmalarına müdahil olmadan sınıfı veya özel olarak
bir grubu gözlemlemişlerdir. Her bir araştırmacı aynı zamanda bir kameranın kontrolünden
sorumlu olmuştur. Araştırmacılar kameraya çektikleri grupları yakından gözlemlemek ve grup
tartışma sürecini en iyi şekilde kayıt altına alabilmek için ders esnasında başka herhangi bir
faaliyette bulunmamışlardır. Derse hazırlık ve dersin planlanması ise araştırmacılar
tarafından dönem başlamadan önce yapılmıştır. Ayrıca, her hafta dersten bir gün önce ve
hemen dersin öncesinde dersi yürüten araştırmacı ile ders planı ve o hafta yapılacaklar
üzerine 1 saat süren derse hazırlık toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda, planlanan ders ve
içeriği incelenmiş ve uygulama planlarına son hali verilmiştir. Araştırmacıların ders
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esnasındaki rollerine yönelik alınan bir takım prensip kararları uygulanmıştır. Bu kararlar ve
uygulamalar aşağıda özetlenmektedir:
•

Dersin planlamasının ayrıntılı olarak yapılıp dersten bir gün önce planlanan süreci
bütün ayrıntılarıyla incelenmesi.

•

Uygulanacak etkinliklerin çözümleri ve varsa önceki uygulamalarda ortaya çıkan farklı
çözüm yaklaşımları konusunda dersi yürüten araştırmacıyı bilgilendirme.

•

Gerekmedikçe ders sürecine müdahil olmama. Öğrenci sorularını dersi yürüten
araştırmacıya yönlendirme.

•

Etkinliklerin uygulanması esnasında dersi yürüten araştırmacı haricindeki diğer
araştırmacıların gözlemledikleri gruplar da dâhil olmak üzere öğrencilerle etkileşimde
bulunmama.
Alınan bu kararlar araştırmacılar tarafından titizlikle uygulanmıştır. Ayrıca her dersten

sonra yapılan toplantılarda, o günkü dersin nasıl geçtiği, işleyen-işlemeyen durumlar ve
dönem planlamasının tekrar gözden geçirilmesi gibi konuları içeren durum değerlendirmesi
yapılmıştır.
3.3.11. Sınıf Düzeni
Uygulama yapılan sınıf grup çalışmasına elverişli olduğu için ilk hafta yapılan
düzenleme haricinde ek bir düzenleme yapmaya gerek görülmemiştir. Sınıfta bulunan 8 adet
yuvarlak çalışma masasından 7 tanesinde grup çalışmaları yapılmıştır. Gruplar arasındaki
mesafe de grupların etkileşimini en aza indirecek şekilde ayarlanmıştır. Sınıfın grup
çalışmasına elverişli hale getirilmesinden sonra kameralar, çekimin yapılabileceği gruplara
grup elemanları arasındaki iletişimi en iyi yansıtacak pozisyona yerleştirilmiştir.
3.3.12. Veri Toplama Süreci
Projenin hizmet öncesi boyutunda öğretmen eğitimiyle ilgili iki temel amaç
hedeflenmiştir: Birincisi öğretmen adaylarının modelleme becerilerini geliştirmek; ikincisi ise
öğretmen adaylarının, modelleme etkinliklerinin sınıflarda nasıl uygulanması gerektiğiyle ile
ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Belirtilen bu amaçlara yapılan uygulama
sürecinde ne kadar ulaşılabildiğini ve öğretmen adaylarının bilgilerindeki değişimi
anlayabilmek için elde edilen veriler birden fazla veri kaynağı kullanılarak toplanmıştır.
Bunlar: (i) modelleme testi, (ii) anket, (iii) öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinde
kullandıkları çalışma kâğıtları, (vi) ses kayıt ve video kayıt cihazlarıyla desteklenmiş
gözlemler, (v) yarı yapılandırılmış görüşmeler, (vi) etkinlik sonrası düşünce kâğıtları, (vii)
öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planları ve modelleme soruları ve (viii) öğretmen
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adaylarının sunumları (mikro-öğretim) . Bu veri kaynaklarının her birinin uygulama sürecinde
nasıl kullanıldığı aşağıda açıklanmaktadır.
3.3.12.1.

Veri Toplama Araçları ve Süreci

Modelleme Testi: Matematiksel modelleme testi Ross Crouch, John Davis, A.
Fitzharris, Chris Haines, John Izard, Ken Houston ve Neville Neill gibi araştırmacılar
tarafından 1991 yılından 2005 yılına kadar süren uzun çalışmalar sonucu hazırlanmış,
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları adı geçen araştırmacılarca yapılmış çoktan seçmeli çok
cevaplı bir testtir (Lingefjard, 2004). Bu anlamda birçok uzman tarafından geliştirilmesi ve
uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda ortaya çıkmasından dolayı literatürde geçerliliği
kabul edilmiş yaygın kullanılan bir testtir. Bu testteki her bir madde öğrencilerin modelleme
sürecinin belirli bir aşamasındaki becerisini değerlendirmeye yöneliktir. Verilenleri belirleme
ve sadeleştirme, problemi formülleştirme, bir matematiksel model seçme, gerçek hayat
durumu ile karşılaştırarak kontrol etme bu test kapsamında bahsedilen modelleme
aşamalarından bazılarıdır. Testin amacı modelleme becerisini değerlendirmede bütüncül bir
yaklaşım yerine, modelleme sürecinin her bir aşamasında öğrencilerden beklenen becerileri
ayrı ayrı, mikro düzeyde belirlemektir (Haines, Crouch ve Davis, 2000). Her bir modelleme
aşamasına yönelik beceriyi ölçmek için 2’şer maddenin bulunduğu test toplam 22 sorudan
oluşmaktadır ve ön-test, son-test çalışmalarına da uygun hazırlanmıştır. Sorular çoktan
seçmeli olup bir tane en doğru cevap ve doğruya yakın cevaplardan oluşmaktadır. Testin
değerlendirmesi en doğru cevap 2 puan, doğruya en yakın cevap 1 puan ve diğer seçenekler
0 puan şeklindedir. Test madde-yanıt kuramına göre hazırlanmış olup geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları sürecinde Rasch analizi kullanılmıştır (Haines ve Crouch, 2001). Modelleme testi
Türkçe’ye Kertil (2008) tarafından çevrilmiştir. Testte yer alan örnek sorulardan birkaçı
aşağıda verilmiştir.
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1) Trafik akışı yoğun olan çift yönlü bir yolun üzerinden yolun her iki tarafında bulunan direklerle
desteklenmiş yüksek gerilim hattı geçmektedir. Bu telin altından araçların güvenli bir şekilde
geçebilmesini sağlamak için araçlara genişlik ve yükseklik sınırlaması gerekmektedir.
Aşağıda şekilde gösterilmiş olan yol simetrik olup her bir yönünün genişliği 20 şer metredir.
Kablonun yerden yüksekliği 10.F(x) formülüyle modellenmiş olup tabloda F(x) in bazı değerleri (metre
olarak) verilmiştir.

Yerden yüksekliği 1 metre olan bir taşıtla aşağıda genişlikleri ve yükseklikleri verilen cisimlerden
hangisi bu yoldan geçebilir?

2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sabit durumdayken hızlanan bir otomobilin zamana (t) bağlı
olarak hızını veren en yakın matematikse ifadedir?

3) Düz bir sıra halinde park edilmiş arabalar içerisinde arabanızdan yaklaşık 1,5 misli daha uzun olan
bir boşluğa arabanızı geri geri park etmek durumundasınız. Manevranın başarılı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki değişkenlerden hangisi en önemlidir?
A) Arabanın dönme yarıçapı
B) Geri gitmeye başlamadan önce arabanın park boşluğuna olan mesafesi
C) Mevcut hava koşulları
D) Kaldırıma çıkıp çıkamayacağınız
E) Geri gitmeye başlamadan önce arabanızla paralelinizde park edilmiş araba arasındaki
mesafe
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4) Bir uçağın herhangi bir havaalanına acil iniş yaptığı durumlarda bu uçağın tahliye edilebilme süresi
güvenlik ve acil durum merkezi tarafından bilinmelidir. Uçağın yapımı, güvenliği, girişi ve çıkış
kolaylığı gibi noktalarda birbiriyle çatışan ihtiyaçlar söz konusudur. Oluşturulan basit bir matematiksel
modelde, uçağın gövdesi insanların tek sıra halinde yürüyebilecekleri koridor ve bu koridorun her iki
tarafında iki sıra koltuk olacak kadar geniş olduğu göz önünde bulundurulmaktadır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu modelde bulunması gereken parametreleri, değişkenleri ve
sabitleri içermektedir?
A) Acil iniş yapıldıktan sonra geçen süre; t sürede tahliye edilen insan sayısı; acil inisin
gerçekleştiği anda günün hangi vakitte olduğu
B) Koltuklarından ayrılan insanların hızı; ilk insan uçaktan ayrılmadan önce kemerleri çözmek için
harcanan süre; acil çıkış kapılarının genişliği
C) t sürede tahliye edilen insan sayısı; acil inişin gerçekleştiği anda günün hangi vakitte olduğu;
acil çıkış kapılarının genişliği
D) Bütün yolcuları tahliye etmek için gereken süre; uçağı terk ederken yolcular arasındaki
mesafe; acil çıkış kapılarının genişliği
E) Uçaktaki insan sayısı

Matematiksel modelleme becerilerinin gelişimi ile ilgili veri sağlayacağı düşünülen
modelleme testi dönemin 2. haftasında ve 14. haftasında uygulanmıştır. Her iki uygulama da
ortalama 60 dakika sürmüştür. Modelleme testi öğretmen adayları tarafından bireysel olarak
çözülmüştür. Testlerin uygulanması sürecinde herhangi bir veri kaybı olmamıştır.
Anketler: Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde matematiksel modelleme
kullanımı hakkındaki düşünce ve tutumlarındaki değişimi sınıf içi gözlemlerin yanı sıra biri
dönem başında diğeri dönem sonunda olmak üzere uygulanan anketler ile tespit edilmiştir.
(bk. Ek 13 ve Ek 14). İlk ankette öğretmen adaylarının genel anlamda matematiksel
modelleme ve modelleme soruları hakkında bilgileri, modelleme etkinliklerinin matematik
dersinde kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve zorluklar hakkında düşünceleri, öğrencilerin
matematiksel düşünme yapılarını anlama bakımından matematiksel modelleme çalışmalarını
değerlendirmeleri istenmiştir. Bu anket 2. hafta uygulanmıştır. İkinci anket ise dersin 14.
haftasında yapılan “Genel Değerlendirme” toplantısında uygulanmıştır. İkinci ankette de
benzer konular sorulmakla birlikte ankette dersin genel değerlendirmesinin yapılması da
istenmiştir. Her bir anketin uygulaması yaklaşık olarak 60 dakika sürmüştür. Öğretmen
adayları süreçte geliştirdikleri ve olgunlaştırdıkları düşüncelerini anketteki ilgili sorulara cevap
vererek ifade ettiler.
Ayrıca öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından önce ve sonra da öğretmen
adaylarına Kişisel Rapor-I ve II olmak üzere iki anket uygulanmıştır. Bu anketler ders
kapsamında uygulanmayıp öğretmen adaylarına dağıtılarak öğrenci düşünme şekilleri
çalışmaları başlamadan önce (4-5. haftalar arası) ve öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları
bittikten sonra (13-14. haftalar arası) dağıtılarak doldurmaları istenmiştir. Bu anketlerin ilkinde
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(Kişisel Rapor-I) öğretmen adaylarının çalışmadan önce öğrenci düşüncelerini tahmin etme,
anlama ve yorumlama açısından kendilerini ne düzeyde gördüklerini değerlendirmeleri
istendi (bk. Ek 15). Çalışma sonunda yapılan ankette (Kişisel Rapor-II) ise öğrenci düşünme
şekilleri çalışmalarının öğretmen adaylarına hangi açılardan katkı sağladığı, öğrencilerin
matematiksel düşünme süreçlerini (çözüm yollarını, hatalarını, zorluklarını, çözümlerinin
güçlü

yönlerini

vs.)

tahmin

etme,

anlama

ve

yorumlama

düzeylerinde

ne

tür

değişmeler/gelişmeler olduğunu değerlendirmeleri ve bu değişim/gelişime etki eden faktörleri
değerlendirmeleri istendi (bk. Ek 16).
Modelleme Etkinlikleri: Modelleme etkinlikleri çözüm süreci ve düşünce raporları ders
içeriğinin en temel bileşeni olup diğer bileşenlere yönelik öğretmen adaylarının önemli fikirler
geliştirecekleri bir bağlam olarak planlanmıştı. Ders kapsamında dönem boyunca toplam 6
modelleme etkinliği sınıf-içinde uygulanmıştır. Etkinliklerin uygulanma süreci her bir etkinliğe
özel olarak hazırlanan uygulama planlarında açıklanmıştı. Tekrar özetlemek gerekirse;
modelleme etkinliği sınıf-içi uygulamalarında soru üzerinde bireysel düşünme ve çalışmaya 5
dakika, grup halinde çözüm geliştirmeye 90-120 dakika ve modelleme etkinlikleri için
geliştirilen çözüm yollarının sınıfça paylaşılmasına ve tartışılmasına 40 dakika ayrılmıştır.
Etkinliklerin uygulama sürecinde öğretmen önceden hazırlanan etkinlik uygulama planlarını
rehber olarak takip etmiştir. Örnek uygulama planı için Ek 17’ye bakınız. Modelleme
etkinliklerinin grup çözüm kâğıtları her uygulamanın sonunda toplanmıştır. Ayrıca grup
sunumları esnasında doküman kamera ile ekrana yansıtılan çözüm kâğıtları elektronik olarak
da kaydedilmiştir.
Etkinlik Sonrası Düşünce Raporları: Öğretmen adaylarından her etkinlik sonunda
önceden hazırlanan bir yönerge çerçevesinde bir rapor (reflection paper) yazmaları istendi
(bk. Ek 18). Öğretmen adayları uygulanan modelleme etkinliklerinin her biri için olmak üzere
toplamda altı düşünce raporu yazdılar. Uygulanan ilk etkinlik sonrası düşünce raporları
ayrıntılı olarak üç araştırmacı tarafından okunarak öğretmen adaylarına geri dönütler
verilmiştir. İlk düşünce raporundan sonra dersi veren araştırmacı öğretmen adaylarına
düşünce raporlarındaki eksik noktalar ve geliştirilmesi beklenen noktalar ile ilgili genel bir
değerlendirme yapmıştır. Dönem boyunca teslim edilen her bir raporun değerlendirmesi de
araştırmacılar tarafından yapılarak öğretmen adaylarına geri dönütler verilmiştir. Ayrıca
öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından sonra da önceden hazırlanan yönerge
doğrultusunda öğretmen adaylarına düşünce raporu yazdırılmıştır. Toplamda dört etkinlik
üzerinde yapılan öğrenci düşünme şekilleri çalışması sonrasında istenilen bu raporlar
değerlendirilerek öğrencilere geri dönütler verilmiştir.
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Odak Grup Görüşmeleri: Öğretmen adaylarının her bir etkinlik için oluşturdukları
etkinlik sonrası düşünce raporları çerçevesinde bir sonraki dersin başında 15-25 dakika odak
grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmeler sınıf içinde tüm öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu tartışmalarda etkinliğin içerdiği matematiksel kavramlar, ortaya
çıkabilecek çözüm yaklaşımları ve ortaöğretim düzeyinde nasıl, ne zaman ve hangi düzeyde
uygulanabileceği gibi konulara odaklanılmıştır. Ayrıca 7. ve 8. haftalarda “Modelleme
etkinliklerinin doğası/modelleme süreci”, “Modelleme etkinliklerinin uygulama sürecinde
öğretmenin rolü” gibi konularda sunumlarla birlikte genel sınıf tartışması yapılmıştır.
Ses/Video Kayıt ile Desteklenmiş Gözlemler: Dersi yürüten bir araştırmacı dışında
üç araştırmacı derse gözlemci olarak katılmıştır. Araştırma boyunca 4 kamera ve 7 ses kayıt
cihazı kullanılmıştır. Araştırmacılardan ikisi dönem boyunca seçilen iki grubu diğeri ise genel
sınıf atmosferini kamera kullanarak gözlemlemiştir. Bir kamera ile genel sınıf çekimi ve
öğretmenin grupları dolaşması sürecini gözlemlemek için kullanılmıştır. 4. kamera ise dönem
boyunca araştırmacı takibi olmadan bir diğer grubun çalışmalarını kayıt altına almak için
kullanılmıştır. Kameralara ek olarak her bir grubun çalışma süreci ses kayıt cihazları ile
kayda alınmıştır. Gözlemler kamera kayıtlarını izlemek ve gerektiğinde çözümlemesini
yapmak suretiyle veri analizi sürecinde kullanılmıştır.
Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler: Her bir etkinlikle ilgili grup çalışma sürecini ve
bireysel düşünme süreçlerini derinlemesine ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel görüşmeler
yapılmıştır.

Görüşme

yapılan

öğrencilerin

seçilmesinde

üç

prensip

göz

önünde

bulundurulmuştur. Bunlar, modelleme testi sonuçları, her bir gruptan bir temsilci
bulundurulması ve gönüllülük esası. Bu kıstaslara göre seçilen her bir öğrenci ile dönem
boyunca altısı modelleme etkinliği uygulama sonrası görüşme, dördü ise öğrenci düşünme
şekilleri çalışmalarından sonra olmak üzere toplam on görüşme gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerin zaman planlaması dönem başında öğrencilerin boş vakitlerine göre ayarlandı
ve bu görüşmeler üç araştırmacı tarafından dönem boyunca aynı öğrencilerle yapılmıştır.
Görüşmeler öğretmen adaylarından gerekli izin alınarak ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt
altına alınmıştır. İlk etkinlik için yapılan görüşmeler üç araştırmacı tarafından ortak yapılmış
olup, daha sonraki görüşmeler ayrı yürütülmüştür. Her bir görüşme ortalama yaklaşık 30
dakika sürmüştür. Görüşme kayıtlarının çözümlemesi yapılarak veri analizinde kullanılmıştır.
Modelleme Etkinliği Uygulama Planı Hazırlama ve Uygulama Yapma: Çalışma
kapsamında öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin kullanımı ile ilgili bilgi ve
becerilerini geliştirmesine yönelik modelleme etkinliği geliştirme ve uygulama çalışmaları
yapılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adayları grup olarak öncelikle bir modelleme etkinliği
geliştirdiler. Daha sonra, dersin 13. haftasında, daha önce uygulanmış olan “Su Deposu”
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başlıklı etkinlik kullanılarak öğretmen adaylarına 10. sınıf düzeyinde bir sınıfta uygulamak
üzere bir uygulama planı hazırlama çalışması yaptırılmıştır. Yapılan bu çalışma sürecinde
uygulama planı geliştirme formu kullanıldı (bk. Ek 19). Gruplarca hazırlanan uygulama planı
sınıfça da paylaşılarak sınıf tartışması yapılmıştır. Uygulama planı hazırlama deneyimine
sahip olan öğretmen adayları daha sonra grup olarak geliştirdikleri modelleme etkinlikleri için
bir uygulama planı hazırladılar ve dersi yürüten araştırmacıya teslim ettiler. Dersin son iki
haftası öğretmen adayları grup olarak hazırladıkları modelleme etkinliklerini uygulama
planlarını da dikkate alarak sınıfta uyguladılar.
Modelleme etkinliği uygulama sonrası her bir grup geliştirdikleri etkinliği düzeltme,
uygulama sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştıkları, uygulama sürecinde kendilerine ne gibi
sorular sorulduğu, bu sorulara nasıl cevaplar verdikleri gibi konularda bir yönerge
doğrultusunda bireysel rapor yazdılar. Uygulamalardan sonra uygulamayı yapan grupla
uygulama süreci hakkında 10-15 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde
gruplara uygulama sürecinden önceki beklentileri ile uygulama sürecindeki yaşadıkları
hakkındaki düşünceleri soruldu ve öğretmen adaylarının modellemenin sınıf ortamında
uygulanması ile ilgili geliştirdikleri genel düşünceleri sorgulanmıştır.
3.3.13. Veri Analizi
Bu çalışma sürecinde veriler çoğunlukla nitel veri toplama metotları kullanılarak
toplanmıştır. Sadece dönem başı ve dönem sonu yapılan modelleme testi nicel veri özelliği
taşımaktadır. Açık uçlu anketler, görüşmeler, çözüm kâğıtları, düşünce raporları, odak grup
görüşmeleri gibi metotlar ile elde edilen verilerin analizi nitel analiz yöntemlerinden betimsel
analiz ve içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Nitel araştırmaların doğası gereği verilerin
analizi

elde

edilen

verilerin

derinliği

ve

kapsamına

şekillenebilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Genel

bağlı

olarak

süreç

içinde

olarak nitel veri analizi dört

aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: (1) verilerin kodlama, (2) temaların oluşturulması, (3)
verilerin temalara ve kodlara göre düzenlenmesi ve (4) elde edilen bulguların yorumlanması
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Veri analizi sürecinde “genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama”
türü kullanıldı (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.232). Bu kodlama türünde genel temalar her bir
araştırma sorusunun ilişkili olduğu boyut altında alanyazından gelen kavramsal yapılardan
yola çıkarak belirlenmiş olup, farklı temalar ve bu temalar altında yer alan kategoriler çalışma
verilerinin analizi sonucunda oluşturulmuştur. Verilerin toplanmaya başlanması ile birlikte
başlamış olan analiz sürecinde bu alt süreçler, doğrusal bir sıra izlemekten çok döngüsel ve
etkileşimli bir şekilde birbirini takip etmiştir.
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Tablo 3.11. Araştırma Sorularının Araştırma Boyutlarına Göre Sınıflandırılması
Araştırma Sorusu

Araştırma Boyutu

1. Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde
matematiksel modelleme kullanımı hakkındaki
düşünce ve inançları nelerdir?

Matematiksel
Modellemenin
Öğretim
Sürecinde Kullanımı ile İlgili Bilgi ve
Beceri

2. Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme
bilgi ve beceri düzeyleri nelerdir?
3. Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek
şekilde tasarlanmış bir dersi alan matematik
öğretmen adaylarının matematiksel modelleme
kullanımı ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve inançları
nasıl değişmiştir?
4. Matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde,
öğretmen adaylarının modelleme becerilerini
geliştirmesine etki eden faktörler nelerdir?
5. Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek
şekilde tasarlanmış bir dersi alan matematik
öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve
pedagojik alan bilgisi nasıl değişmiştir?

Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerisi
Matematiksel Modellemenin Öğretim
Sürecinde Kullanımı ile İlgili Bilgi ve
Beceri
Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerisi
Matematik Alan Bilgisi ve Pedagojik Alan
Bilgisi

Tablo 3.11’de gösterildiği gibi projenin hizmet-öncesi araştırmasında üç boyuta
odaklanılmıştır. Bunlardan ilki “Matematiksel Modellemenin Öğretim Sürecinde Kullanılması”
boyutudur. Projenin araştırma sorularından 1. ve 3. sorular bu boyuta yöneliktir.
Matematiksel

modellemenin

öğretim

sürecinde

kullanılması

öğretmen

adaylarının

matematiksel modellemeye özel pedagojik bilgisi olarak ta düşünülebilir. “Matematiksel
Modellemenin Öğretim Sürecinde Kullanılması” boyutuna yönelik veri analizine başlamadan
önce bu boyutla ilişkili alt boyutlar belirlendi (bk. Tablo 3.12). Bu alt boyutların belirlenme
süreci dersin planlama ve içeriğini geliştirme süreci ile paralel ilerlemiştir. Dersin içeriğinin
belirlenmesinde modelleme ile ilgili literatür kapsamlı bir şekilde taranarak, modelleme bilgi
ve becerileri ve modellemenin öğretim sürecinde kullanılması (modelleme pedagojisi) ile ilgili
temel bilgi ve beceriler belirlenerek dersin içeriğini oluşturacak bileşenlere karar verilmişti.
Tablo 3.12. Matematiksel Modellemenin Öğretim Sürecinde Kullanımı
Matematiksel Modellemenin Öğretim Sürecinde Kullanımı ile İlgili Alt Boyutlar
Modelleme Algısı (Tanımı)
Modelleme Etkinliklerinin Doğası Bilgisi
Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Önemi
Modelleme Etkinliği Geliştirme ve Seçimi
Kullanım Süreci
• Uygulama planı
• Sınıf yönetimi
• Grup çalışması
• Teknoloji kullanımı
• Öğrenci düşünme şekilleri

Veri analizinde de her bir araştırma boyutunun alt bileşenleri göz önünde
bulundurularak analiz yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, örneğin, “Matematiksel
130

Modellemenin Öğretim Sürecinde Kullanılması” boyutu için “Modelleme Algısı”, “Modelleme
Etkinliklerinin Doğası”, “Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Önemi” ve “Kullanım Süreci” alt
bileşenler olarak belirlenmiştir. Ortaya çıkan fikirler her bir bileşen için kodlama yapılıp daha
sonra kategoriler oluşturulmak suretiyle incelenmiştir. Örneğin, “Modelleme Algısı” alt
boyutunda , matematiksel modellemenin öğretim sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi
için modellemenin öğretmen adaylarınca iyi bilinmesi gerekmekte ve dolayısı ile sadece
somut materyal kullanımı gibi yüzeysel bir bilgi ve algı ile sınırlı olmaması gerekmektedir.
“Modelleme Algısı” ile ilgili dönem başı anket değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının
“somut materyal kullanımı”, “matematiğin günlük hayatla ilişkisi” gibi genel algılara sahip
olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının dönem başında sahip oldukları bu algının süreç
içerisinde nasıl değiştiği ve geliştiği bu alt boyutla ilgili analiz sürecinin odağını oluşturmuştur.
Verilerin analizinde araştırma sorularının odaklandığı diğer araştırma boyutlarının her
biri için aynı süreç takip edilmiştir. Örneğin, “Modelleme Bilgi ve Becerileri” araştırmanın
odaklandığı bir diğer boyuttur. “Modelleme bilgi ve becerileri”nin kapsamı matematik eğitimi
çalışmalarında daha sık karşılaştığımız problem çözme becerilerine yakın olduğu
söylenebilir. Öğretmen adaylarının modelleme bilgi ve becerileri ve bu becerilerdeki gelişim
“Modelleme Testi”, “Modelleme Etkinliği Çözme Çalışmaları” ve “Modelleme Etkinliği
Geliştirme” veri kaynakları incelenerek analiz edilmiştir. Bu bağlamda matematiksel
modelleme

becerilerinin

tanımlanmıştır.

Verilenleri

neler

olduğu

belirleme

ve

ilgili

literatüre

sadeleştirme,

bakılarak
problemi

kavramsal

olarak

formülleştirme,

bir

matematiksel model seçme, gerçek hayat durumu ile karşılaştırarak kontrol etme gibi
beceriler Ross Crouch, John Davis ve daha birçok araştırmacı tarafından uzun çalışmalar
sonucu tanımlanmıştır. Tablo 3.13’de gösterilen bu beceriler öğretmen adaylarının
modelleme becerilerinin analizinde kavramsal çerçeve olarak kullanılmıştır.
Araştırmanın odaklandığı bir diğer boyut ise “Matematik Alan Bilgisi ve Pedagojik Alan
Bilgisi“ boyutudur. 5. araştırma sorusu araştırmanın bu boyutu ile ilgilidir. Alan bilgisi,
etkinliklerdeki matematiksel konu ve kavramlara özel olarak ele alınmıştır. Öğretmen
adaylarının matematiksel bilgileri ve bu bilgilerindeki değişim, her bir modelleme etkinliğinin
içerdiği konu ve matematiksel kavramlara özel olarak incelenmiştir.. Örneğin, su deposu
etkinliğinde birbiriyle ilişkili olarak değişen iki değişkenin değişimini anlama, koordine etme,
matematiksel olarak ifade etme ve grafik oluşturma gibi kavramlarla ilgili olarak etkinlik
çözüm sürecinde ortaya çıkan düşünme biçimleri incelenerek öğretmen adaylarının alan
bilgisi ile ilgili durumlar yorumlanmıştır.

131

Tablo 3.13. Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerileri
Matematiksel Modelleme Becerileri
Beceriler
Problemi Anlama ve
Sadeleştirme

Açıklama
•

•
•

Matematik Diline Aktarma
(Matematikselleştirme)

•

•

Farklı Matematiksel
Gösterimlerden
Yararlanma

•

Test Etme

•

•

Bir problem çözme sürecinde göz önüne alınabilecek bütün
varsayımlardan çözüm sürecinde göz önünde bulundurulacak olan
en önemlilerini belirleme ve çözüm sürecine katkıda bulunmayacak
olan varsayımları göz ardı etme.
Problem durumunu sadeleştirerek (şema vs. kullanarak) daha
anlaşılır hale getirme
Bir probleme çözüm üretmek için problemi alt problemlere ayırma
veya probleme farklı açılardan yaklaşım getirilebilecek şekilde
problemle ilgili farklı alt problemler oluşturma
Bir gerçek hayat durumunun matematiksel modelini çıkarmak veya
bu probleme bir çözüm bulmak için göz önüne alınması gereken
değişkenleri, sabitleri ve parametreleri belirleme
Değişkenler, parametreler ve sabitler belirlendikten sonra üzerinde
çalışılan problem durumunu ifade edebilecek en uygun
matematiksel ifadeyi, fonksiyonu seçme ve bu ifade ile problemin
çözümüne ulaşma
Problem durumunu anlama ve çözüm sürecinde matematiksel
ifadelerin yanı sıra sözel açıklamalardan yararlanma
Problemin çözümünde grafik ve diyagram gösterimlerden
yararlanma
Bulunan çözümün doğruluğunu, yanlışlığını ya da en uygun olup
olmadığını gerçek hayat durumu üzerinde test etme ve bunun
sonucunda çözüm sürecini tekrar gözden geçirme.

Pedagojik alan bilgisi ile ilgili veri analizinde odaklanılan boyutlar ve ilgili temalar
oluşturulurken Grossman’ın (1990) pedagojik alan bilgisine yönelik tanımlaması ve
modelleme

teorisinin

öğretmen

bilgisine

yaklaşımından

(Doerr

ve

Lesh,

2003)

yararlanılmıştır. Shulman (1986), pedagojik alan bilgisinin bileşenlerini, öğretmenlerin,
düzenli öğretilen bir konu alanında (1) en kullanışlı temsillerin, en güçlü analojilerin,
örneklerin, açıklamaların ve gösterimlerin bilgisi (2) öğrencilerin öğrenme ortamına
getirdikleri kavramalarının ve ön kavramalarının bilgisi olarak tanımlamıştır. Grossman
(1990) ise bu tanımlamayı genişleterek pedagojik alan bilgisinin bileşenlerini (i) öğretimin
amaçları hakkında kapsayıcı bilgi ve inançlar (ii) öğrencilerin anlamaları, kavramaları ve olası
yanlış anlamaları bilgisi (iii) müfredat ve ders malzemeleri hakkında bilgi (iv) belli konuların
öğretimi için öğretim yöntemleri bilgisi olarak ele almıştır. Shulman (1986) ve onu takip eden
diğer yaklaşımların pedagojik alan bilgisine bakışı öğretmenin matematiksel bilgisinin
pedagojik kısmına odaklanıldığını göstermektedir.. Lesh ve Doerr’un (2003) modelleme
yaklaşımına göre ise öğretmenlerin bilgisi belli prosedür ve becerilere indirgenebilecek bir
bilgi değildir. Bu yaklaşıma göre öğretmenin pedagojik alan bilgisi onların öğretim ile ilgili
modellerini içermektedir. Bu modeller ise “öğretmenlerin öğrencilerin düşünme biçimlerini
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görmek için, onların fikirlerine cevap vermek, belli bağlam ve durumlardaki ince farkları ayırt
etmek ve kendi düşünme süreçlerini deneyimleri ışığında yeniden gözden geçirmek için
kullandıkları yorumlama sistemleridir” (Doerr, 2007, s.70). Yani modelleme yaklaşımına göre
öğretmenin pedagojik alan bilgisinin en önemli boyutu zengin öğrenci düşünme biçimleri
modellerine ve yorumlama sistemlerine sahip olmaktır. Öğretmenin öğrencinin düşünme
biçimlerini ve bu düşünme biçimlerindeki kavramsal gelişimlerini anlaması onların tek yönlü
düşünmelerini anlamaları değil, öğrencilerin bir problem durumunda ortaya koydukları çeşitli
yolları, matematiksel fikirleri bu fikirleri nasıl belirginleştirdiklerini ve nasıl revize ettiklerini fark
etmesidir (Doerr ve Lesh, 2003). Bu çalışmada, 5. araştırma sorusu kapsamında ifade edilen
alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi kavramsal yapıları Tablo 3.14’de gösterilen alt boyutlar
çerçevesinde analiz edilmiştir..
Tablo 3.14. Alan Bilgisi ve Pedagojik Alan Bilgisi
Alan Bilgisi

Etkinliklerin içerdiği konu, kavramlar ve matematiksel fikirler ile ilgili
işlemsel ve kavramsal bilgi

Pedagojik Alan Bilgisi

Öğrenci Düşünme Şekilleri Anlama Bilgisi
•
•
•
•
•

Çözüm yollarını tahmin etme
Düşünceleri anlama/yorumlama
Farklı düşüncelere değer verme
Düşünceleri değerlendirme
Konu alan yeterliliğini anlama

Matematik öğretimine yönelik süreçte geliştirilen genel fikirler

3.3.13.1.

Verilerin Düzenlenmesi ve Kodlama

Kapsamlı ve sistematik veri analizine başlamadan önce, farklı araçlar ve metotlar
kullanılarak elde edilen veriler düzenlenmiştir. Bu süreçte, öğrencilerin sınıf ortamında yaptığı
çalışmalara ait yazılı dokümanlar elektronik ortama aktarılmıştır. Aynı şekilde, modelleme
etkinlikleri çözüm raporları, ders planı, modelleme etkinliklerinin doğası çalışması ve öğrenci
düşünme şekilleri çalışmaları ile ilgili grup raporları taranarak elektronik kopyaları
oluşturulmuştur. Sınıf içi video kayıtları ve görüşmeler transkript edilmiştir. Verilerin elektronik
kopyaları oluşturulduktan sonra nitel veri analizi yazılımı olan NVivo (v.8) (QSR Int., 2008)
ortamına aktarılmıştır.
Farklı veri kaynaklarından elde edilen veriler düzenlendikten sonra, üç araştırmacı
tarafından yürütülen kodlama aşaması başlamıştır. Kodlama ve detaylı analiz yapılırken
izlenen süreç şöyledir: Her bir araştırma sorusuna cevap verebilmek için öncelikle her bir
araştırma soruna yönelik veri kaynakları ve araçları belirlenmiştir. Daha sonra, verilerin nasıl
analiz

edileceği

ve

kodlamalarda

kullanılabilecek

isimlendirmelere

ilişkin

öncelikle

alanyazında mevcut olan kavramsal çerçeveler ve kullanılan terimler gözden geçirilerek her
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bir araştırma sorusu ile ilişkili ortaya çıkabilecek muhtemel kodlamalar ve temalar
belirlenmiştir. Daha sonra, her bir araştırma sorusunun araştırmanın hangi boyutu ile ilgili
olduğu ve her bir boyutun alt bileşenlerinin neler olacağı, kavramsal çerçeveleri belirlendikten
sonra veriler tekrar incelenmeye başlanmıştır. Üç araştırmacı ilgili veri kaynaklarını birlikte
tarayarak

araştırma

sorularına

göre

veri kaynaklarının

sınıflamasını

yaptılar.

Veri

kaynaklarının tasnifi yapıldıktan ve genel bir kavramsal çerçeve belirlendikten sonra analize
başlanmıştır. İlk olarak modelleme testlerinin istatistiksel analizi yapılmıştır. Daha sonra nitel
verilerin analizine geçilmiştir. Nitel verilerin analizi yapılırken her bir veri kaynağından gelen
kodların karşılaştırılarak genel bir kod listesine ulaşma tekniği kullanıldı (Lincoln ve Guba,
1985). Buna göre, bir veri setinin analizi bittikten sonra diğer veri setine geçilmiştir. Örneğin,
öncelikle öğretmen adaylarının etkinlik sonrası düşünce raporları analiz edilmiştir. Bu analiz
sonucunda araştırmacılar tarafından geçici bir kod listesi elde edilmiştir. Daha sonra
transkript edilmiş görüşmeler analiz edildi ve buradan gelen yeni kodlar bir önceki veri
setinden gelen kod listesi ile birleştirilmiştir. Kod listesinin son hali bütün veri setleri analiz
edildikten sonra elde edilmiştir. Kodların isimlendirmelerinde ortak bir anlayış oluşması için
her araştırmacı aynı veri setini öncelikle bireysel olarak incelemiştir. Daha sonra
araştırmacılar tekrar eden kodları belirleme ve yeni ortaya çıkan durumlar için kod belirleme
ve isimlendirme işlemini birlikte yapmıştır. Farklı düşünülen kısımlarda ortaya çıkan yeni
durum derinlemesine incelenerek ve üzerinde tartışılarak kodlama yapılmıştır.
Bütün veri setleri analiz edildikten sonra elde edilen kod listesi araştırmacılar tarafından
incelenmiştir. Veri analizine başlamadan önce her bir araştırma sorusu ile ilgili alanyazından
çıkarılan muhtemel temalar da göz önünde bulundurularak kod listesinde birbiri ile ilişkili
kodlar, temalar altında toplanmıştır. Temaların isimlendirilmesi kodlamayı yapan üç
araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları veri analizi sonucunda elde
edilen temalar ve bunların alt boyutları kullanılarak yorumlanmıştır.
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4.

BULGULAR

4.1. Matematiksel Modelleme ve Hizmet İçi Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
Bu projede, öğretmenlerin sahip oldukları zihinsel modelleri ortaya çıkarma, analiz
etme, yenileme ve geliştirme imkânı veren deneyimler kazandırma hizmet içi eğitim
programlarının esas amacıdır. Bu amaç kapsamında, hizmet içi öğretmen eğitimi boyutuna
yön verecek ve kapsamını belirleyecek araştırma soruları şunlardır:
1) Matematik

öğretmenlerinin

matematiksel

modellemeyi

öğretimde

kullanabilme

yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir hizmet içi eğitim programının temel
bileşenleri (ör. içerik, kapsam, kullanılacak materyaller, süre, vs.) neler olmalıdır?
2) Öğretmenlerin matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı
ile ilgili zihinsel modelleri (bilgi, düşünce ve yorumlamaları) nelerdir? Bu zihinsel
modeller hizmet içi eğitim sürecinde nasıl değişmiştir?
3) Matematik öğretmenleri matematiksel modelleme etkinliklerini sınıflarında nasıl
uygulamaktadırlar? Bu uygulama zaman içinde nasıl değişmiştir?
Birinci araştırma sorusu için ortak uygulama planları, kavram haritası, düşünme şekilleri
formları, öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimine dair analojileri ve öğretmen özyeterlik inanışları çerçevesinde elde edilen veriler kapsamında analizler yapılmıştır. İkinci
araştırma sorusu bağlamında sınıf içi uygulamalardan gelen ses ve video kayıtları, uygulama
öncesi ve sonrası görüşmeler, gözlem formu ve alan notları aracılığı ile toplanan veriler
incelenmiş ve ortaya çıkan temalar çerçevesinde bulgulara yer verilmiştir. Üçüncü araştırma
sorusu kapsamında hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri süreç içinde içerik,
kapsam, kullanılacak materyal ve süre çerçevesinde belirlenmiştir.
4.1.1. Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Kullanımıyla İlgili Kavramsal
Modellerindeki Değişim
Projenin hizmet içi mesleki gelişim programı kapsamında öğretmenler ile birlikte
yürütülen çalışmalarda, bu araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturan Model ve
Modelleme Teorisinin öğretmen eğitimi ile ilgili prensipleri göz önüne alınmıştır. Bu prensipler
ışığında öğretmenlere öğretme/öğrenme ile ilgili sahip oldukları kavramsal modelleri ortaya
çıkarma, analiz etme, yenileme ve geliştirme imkânı veren deneyimler kazandırılmaya
çalışılmıştır. Model ve Modelleme Teorisine göre kavramsal modeller, kişilerin sahip oldukları
bilgileri, inançları, tutumları içeren, diğer bir değişle bilişsel ve duyuşsal bileşenleri olan
kapsamlı karmaşık zihinsel yapılardır. Bu proje kapsamında, öğretmenlerin hâlihazırda sahip
oldukları ve yürütülen çalışmalar süresince yenilenmesi/ gelişmesi hedeflenen kavramsal
modelleri iki boyutta ele alınmıştır. Bunlar bilgi ve düşünce boyutlarıdır.
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Öğretmenlerin oluşturdukları kavram haritaları, öğrenci düşünme şekilleri formları ve
ders planları onların modelleme etkinliklerinin kullanımı ile ilgili sahip oldukları kavramsal
modellerinin bilgi ve düşünce boyutunu ortaya çıkarmalarını sağlarken, toplantılardaki
tartışmalarda bu araçlar üzerinden bu bilgilerini ve düşüncelerini analiz etme, yenileme ve
geliştirme imkânı bulmuşlardır.
Öğretmenlerin sahip olması gereken bilginin doğası başta Shulman olmak üzere
birçok araştırmacı tarafından tanımlanmaya çalışılan çok boyutlu bir yapı olup proje
kapsamında şu iki temel bileşene odaklanılmıştır: (a) pedagojik alan bilgisinin temel
bileşenlerinden biri olan öğretmenlerin öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili bilgileri ve (b)
modelleme etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin pedagojik bilgileri.
Matematiksel modelleme etkinliklerinin en güçlü yanlarından biri öğrencilere farklı
düşünme yapılarını ortaya çıkarmalarına, bunlar üzerinden kendi çözüm stratejilerini
geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlamasıdır. Buna göre modellemeyi bir
öğretim yaklaşımı olarak kullanabilmeleri için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerin farklı
düşünme yapılarını anlamaları, teşvik etmeleri ve bu düşünme yapıları üzerinden kendi
öğretim stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ancak bu kendiliğinden gelişen bir beceri
değildir ve öğretmenlerin kendilerini bu yönde geliştirecek öğrenme ortamlarına ihtiyaçları
vardır. Bu çalışmada öncelikli olarak öğretmenlerin öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili
bilgilerine ve bu bilginin gelişimine odaklanılmasının sebebi budur. Benzer şekilde,
modelleme etkinliklerinin sınıflarda uygulanması, geleneksel eğitim sisteminde kendi alışkın
oldukları yöntemlerle dersleri yürüten öğretmenler için alışık olmadıkları farklı bir
eğitim/ortamı gerektirmektedir. Öğretmenlerin bu uygulamaları yürütebilmeleri için de bu
yöndeki pedagojik bilgilerini geliştirmeye ihtiyaç duyacaklardır. Bu çalışma kapsamında
pedagojik bilgi boyutunun ele alınmasının ve bu bilginin geliştirilmesi amacıyla yürütülen
çalışmaların temelini de bu düşünce oluşturmaktadır. Kavramsal modellerinin diğer boyutu
olan modelleme kullanımı ile ilgili görüş ve düşüncelerindeki değişim de ayrıca ele alınmıştır.
Aşağıda, bu 3 alt boyutta yürütülen çalışmaların bulguları sunulmaktadır.
Uygulama planlarında, pedagojik alan bilgisinin “öğrencilere yöneltilen sorular” ilgi
alanında ve pedagojik bilginin “sınıf organizasyonu ve yönetimi” ilgili alanında ele alınmıştır.
Öğrencilere yöneltilen sorular ilgili alanındaki gelişime, Uygulamada öğrencilerin nerelerde
ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve ne tür zorluklar yaşayabilecekleri, yapabilecekleri
hataların ve yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
başlığı altında, analiz sonuçlarıyla yer verilmektedir. Sınıf organizasyonu ve yönetimi ilgi
alanındaki gelişime; Modelleme etkinlikleri sınıfta uygulanırken oluşturulacak gruplardaki kişi
sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği, öğrencilere derste yapılacakların
açıklanması, Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler,
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Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri; Sorunun çözülmesinin
ve çözümlerin sunulmasının ardından dersin nasıl toparlanılacağı başlıkları altında analiz
sonuçlarıyla yer verilmektedir.
4.1.1.1. Öğretmenlerin Pedagojik Alan Bilgilerindeki Değişim
Öğretmenlerin Öğrencilerin Düşünme Şekilleri Üzerine Bilgileri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğrencilerin modelleme problemleri ile ortaya
çıkartılan matematiksel düşünme şekillerini incelerken nelere dikkat ettikleri, bunları nasıl
yorumladıkları ilk olarak ilk haftalarda uygulanan “Caddede Park Yeri” etkinliği için ve son
haftalarda uygulanan “Nasıl Depolayalım”, “Dergi Satışları” ve “Zıplayan Top” etkinlikleri için,
öğretmenlerin öğrenci düşünme şekillerini nasıl yorumladıkları kısaca özetlenecektir. Bu
etkinlikler için elde edilen bulguların sunumu, öğretmenlerin çalışmanın başında ve
sonlarında öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili bilgilerindeki ve değerlendirmelerindeki
farklılıkları vurgulamak için önem arz etmektedir. Yapılan hizmetiçi eğitim uygulamalarının
hangi boyutlarının bu farklılıklara neden olmuş olabileceği de tartışma kısmında detaylı bir
şekilde ele alınacaktır. Bu tartışma sonucunda, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin
modelleme etkinlikleri ile ortaya çıkarılan öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili bilgilerine katkıda
bulunabilecek bir hizmetiçi eğitimin bileşenlerinin neler olabileceği konusunda öneriler
sunulacaktır.
“Caddede Park Yeri” Etkinliği:
Uygulama öncesi odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular: Uygulama
öncesi odak grup görüşmesinin başında öğretmenler kendi çözüm yaklaşımlarını ve soru ile
ilgili görüşlerini paylaşmışlardı. Öğretmenlerin kendi çözüm yaklaşımları incelendiğinde,
kendilerinin de soruyu tam olarak çözemedikleri, hem soruyu tam anlamadıkları hem de
hatalı bir çözüm stratejisi geliştirdikleri için doğru sonuca ulaşamadıkları görülmüştür.
Okullardan birinde yalnızca Rana öğretmen doğru çözüme yakın bir çözüm yolu
geliştirebilmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımları ve düşünme şekilleri ile
ilgili beklenti ve tahminleri şu şekilde özetlenebilir:
•

Öğretmenler, öğrencilerin bu soruyu rahatlıkla hiç zorlanmadan çözeceklerini
bekliyorlardı. Ancak sınıf seviyesi olarak, 10. sınıf öğrencilerinin zorlanabileceğini, 11.
sınıf öğrencileri için daha uygun olduğunu dile getirdiler.

•

Öğrencilerin ortaya koyabilecekleri farklı çözüm yaklaşımları ile ilgili olarak, temelde 2
farklı çözüm yaklaşımından bahsettiler. Bunlardan ilki, farklı açı değerleri için park
alanına kaç arabanın sığacağını hesaplamak şeklinde özetlenebilecek “deneme
yanılma stratejisi”; diğeri ise arabanın güvenli park için kapladığı alanı park alanının
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alanına bölüp sığabilecek araba sayısını hesaplamak şeklinde özetlenebilecek “alan
hesabı stratejisi” idi.
•

Öğretmenlere göre öğrenciler soruyu ilk ellerine aldıklarında, arabaları farklı
şekillerde yerleştirip (materyal kullanarak, örneğin, kalem, kutu, A4 kağıdı) görsel
olarak problem durumunu canlandırmak isteyeceklerdi. Sonrasında ise farklı açı
değerlerini deneyerek optimum araç sayısını bulmaya yöneleceklerini dile getirdiler.

•

Öğretmenlere göre bazı gruplar farklı açılar için kaç araç sığabileceğinin
değerlendirmesini yaparken, aracın yola taşıp taşmayacağını hesaplamayı gözden
kaçırabilirlerdi. Bu hatayı bazı grupların yapabileceğini beklediklerini ifade ettiler.
Ancak yola taşmama koşulunu göz önünde bulunduracak öğrencilerin, arabayı açılı
bir şekilde yerleştirdikten sonra, oluşacak benzer dik üçgenlerden faydalanarak
aracın yola taşıp taşmadığını kontrol edeceklerini belirttiler.

•

Öğretmenlerin, öğrencilerin zorlanacakları noktalar ya da yapabilecekleri hatalar
konusundaki beklentilerinden bir tanesi de, öğrencilerin arabanın açılı park etme
durumunu görsel olarak algılama ve model olarak çizmede yaşayabilecekleri
problemdi. Bunun yanı sıra, trigonometrik değerleri bulurken de hata yapan öğrenciler
çıkabileceğini ifade ettiler.
Buradan çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm

yaklaşımları ile ilgili tahmin ve beklentilerini paylaşırken, kendi çözüm yaklaşımlarını ve
düşünme şekillerini referans almalarıydı. Özellikle ilk haftalarda yapılan bu uygulama,
uygulama öncesi toplantıda öğretmenlerin, öğrencilerin ne tür çözüm yaklaşımları ortaya
koyabilecekleri, nerelerde zorlanabilecekleri ve ne tür hatalar yapabilecekleri konusunda,
kendi çözümlerinden ve düşünme şekillerinden soyutlanarak düşünemedikleri söylenebilir.
Bunun yanı sıra, öğretmenlerin sorunun çözümünde yaşadıkları zorluklar ve alan
bilgilerindeki eksiklikler de öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili tahmin ve beklentilerini
kısıtlamaktadır. İleride sunulacağı gibi, öğretmenler üzerinde öğrenci gibi çalıştıkları ve
zorlanmadan çözebildikleri modelleme problemlerinde, öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile
ilgili daha detaylı tahminlerde bulunabilmişlerdir.
Uygulama sonrası odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular:
Bu toplantıda öğrenci çözümlerinin ve öğretmenlerin, öğrenci çözüm yaklaşımları ve
düşünme şekilleri ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin analizi sonucunda elde edilen bulgular
şu şekilde özetlenebilir:
1) Bu problem ile ilgili olarak öğrencilerin çözüm kağıtları incelendiğinde, özellikle iki
okul öğrencilerinin çözüm kağıtları arasında önemli farklılıklar olduğu söylenebilir.
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Anadolu lisesindeki öğrencilerin çözüm kağıtlarında, Anadolu öğretmen lisesinin
çözüm kağıtlarına göre daha farklı çözüm yaklaşımları ortaya koyulmuştur. Anadolu
öğretmen lisesindeki öğrencilere ait çözümlerde öğrenciler genel olarak bir başlangıç
yapmış ancak cevaba götürecek bir çözüm yaklaşımı ortaya koyamamışlardır.
Anadolu lisesindeki öğrencilerin çözüm kağıtlarında ise, öğrenciler soruda verilen bir
değeri yanlış anladıkları için hatalı sonuçlar bulsalar da, farklı çözüm yöntemleri
geliştirebilmişlerdir. Anadolu öğretmen lisesindeki öğrencilerin çözüm yaklaşımlarının
özeti ve iki farklı çözüm yaklaşımı Tablo 4.1a-4.1c’de yer almaktadır. Anadolu
lisesindeki öğrencilerin ortaya koydukları bazı çözüm yaklaşımları da aşağıda
bulgular içerisinde örnek olarak verilmiştir.
2) “Caddede Park Yeri” uygulamasından sonra her iki okulda yapılan uygulama sonrası
toplantılardaki odak grup görüşmelerinin analizlerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Öğrenci çözüm kağıtları nitelik olarak farklı olsa da her iki okulda da öğretmenler
öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili benzer değerlendirmeler yapmışlardır. Bu
değerlendirmeler, toplantıdaki diyaloglardan ve öğrenci çözümlerinden örneklerle
birlikte aşağıda özetlenmektedir.
Her iki okulda da, öğretmenler öğrencilerin ortaya koydukları çözüm yaklaşımlarını
açıklarken, çözüm yaklaşımının içeriğinden çok hangi konu alanından faydalanarak çözüm
yaptıklarını açıklamak ile yetinmişlerdir. Diğer bir deyişle, öğretmenler öğrencilerin çözüm
süreçlerini

açıklamaktan

ziyade,

“alan

yönteminden

gitmişler”,

“Pisagor

bağıntısını

kullanmışlar”, “trigonometrik fonksiyonlardan faydalanmışlar gibi” çok genel ifadeler
kullanmışlardır.

Aşağıda

Anadolu

öğretmen

lisesinden

Selda

öğretmenin

ifadeleri,

öğretmenlerin öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili açıklamalarının tipik bir örneği
niteliğindedir. Anadolu lisesindeki öğretmenlerin öğrenci çözüm yaklaşımları ile ilgili
açıklamaları da benzer şekilde, öğrencilerin çözüm süreçlerinden ziyade, “alanlardan
faydalanmışlar”,

“trigonometrik

fonksiyonları

kullanmışlar”

gibi

çok

genel

ifadeleri

içermektedir.
Selda: Ben dört bölmede incelemiştim. Bir tanesi çizim yaparak ve yola paralel olarak
yerleştirmeye çalışmış dedim. Bunu bütün gruplar yapmış. Ama mesela sadece paralellikten
çözüm yapan G2 [grup2] dedim. Sonra ikincide trigonometrik oranlardan faydalanarak belli bir
açıyla arabayı park etmeye çalışmışlar fakat sonuca ulaşamamışlar. Sadece sin10 kullanan
gruplar var onlar başka hiçbir açıya girmemiş. Üçüncü çözüm stratejim park yerinin ve
arabaların kapladıkları alan itibariyle araç sayısı bulmaya çalışmış, sadece G6’da [grup6] var
alanı hesaplamaya çalışmış.

Anadolu lisesindeki öğrencilerin çözüm kağıtları farklı çözüm yaklaşımlarını ve bu
çözüm yaklaşımları ile ilgili detaylı açıklamaları içermesine rağmen, buradaki öğretmenlerin
de çözüm kağıtları ile ilgili yaptıkları yorumlar diğer okuldaki öğretmen grubuyla benzer
nitelikteydi. Öğretmenler, çözüm yaklaşımının içeriğine ve altında yatan matematiksel
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düşünme yapısına referans vermeden, çok genel ifadeler ile açıklamaya çalıştılar. Bu tür
durumlarda, araştırmacının öğretmenleri çözüm yaklaşımlarının içeriğine odaklanmaları ve
bunun üzerine düşünmeleri için sorduğu sorulardan sonra öğretmenler daha detaylı
açıklamalar yapmaya başlamışlardır. Ancak, araştırmacının yönlendirmesi olmadığında
öğretmenler, çözüm metodunu ve altında yatan düşünme şeklini açıklamayan, çok yüzeysel
ifadeler kullanmışlardır. Aşağıdaki örnekte, bu durum açık bir şekilde görülmektedir (bk.
Tablo 4.2).

Tablo 4.1a. Caddede Park Yeri Sorusu İçin Öğrenci Çözümlerinin Özeti
GRUPLAR

ÇÖZÜM ÖZETİ

Grup1

Sorunun A şıkkı için, 150:4,8=31. Toplamda 30×2=60 araç bulmuşlar. B şıkkı için ise
soruda model olarak verilen üçgende Ɵ =10˚ alıp oradan, sin10˚=3/c bağıntısından c
değerini bulmuşlar ancak bu c değerini nasıl kullanacaklarını bilememişler.

Grup4
Grup2
Grup12

Hiçbir çözüm yaklaşımı yok.

Grup13
Soruda model olarak verilen üçgende Ɵ =10˚,20˚, 30˚ ve 40˚ alıp oradan,

Grup3

Grup5

Sinüs Ɵ =3/c bağıntısından her bir açı için c değerlerini bulmuşlar. Ayrıca aynı üçgende
aynı açılar için Tan Ɵ =3/x bağıntısından x değerlerini bulmuşlar ancak buradan
herhangi bir sonuca ulaşamamışlar
Sorunun A şıkkı için, 150:4,8=31. B şıkkı için ise soruda model olarak verilen üçgende
Ɵ =10˚ alıp oradan, sin10˚=3/c bağıntısından c değerini bulmuşlar. Sonra 150’yi
buldukları c’ değerine bölmüşler.
A şıkkını diğer gruplardan farklı bir yolla yapmışlar. Arabaların park edeceği toplam
alanı bulmuşlar (150×3=450). Paralel park etme durumunda, her bir arabanın
kaplayacağı alanı bulmuşlar (3×4,8=14,4). Daha sonra, toplam alanı, bir arabanın
alanına bölerek, paralel park etme durumunda kaç arabanın sığacağını hesaplamışlar.
Farklı kâğıtlarda farklı yaklaşımlar var:
Raporda, model olarak verilen üçgende Ɵ =10˚, 20˚, 30˚ ve 45˚ alıp oradan,

Grup6

Sinüs Ɵ =3/c bağıntısından her bir açı için c değerlerini bulmuşlar. Sonra 150’yi
buldukları c’ değerine bölmüşler. Ancak sonuç yok.
Ara kâğıtlardan birinde ise bazı açı değerleri için c’nin değeri bulunmuş. C’yi bulmak için
ise, önce küçük üçgende (yukarıdaki şekilde) açının sinüs değerinden x uzunluğu
bulunmuş. Burada hata yapılmış. Sinüs bağıntısı karşı kenar/komşu kenar olarak
alınmış. Sonra büyük üçgende Pisagor bağıntısı uygulanmış. Buradan a bulunmuş ama
kullanılmamış. Buradan elde edilen a değeri, hatalı bir şekilde küçük üçgendeki x yerine
kullanılmış. Küçük üçgende yine Pisagor bağıntısı kullanılarak c’ye ulaşmaya çalışılmış.

Grup7

Grup 6’daki şekle benzer bir şekil çizmişler. 30˚lik açıyı denemişler. 30-60-90 dik
üçgeninin uzunluk bağıntılarından faydalanmışlar. Ancak buradan neye ulaşmaya
çalıştıkları anlaşılmıyor. Nasıl belirledikleri belli olmamakla birlikte, 30˚ açı ile
yerleştirdiklerinde aracın yola taşacağını söylemişler.

Grup8

Sorunun A şıkkı için, 150:4,8=31. Toplamda 31×2=62 araç bulmuşlar. B şıkkı için ise
herhangi bir açı değeri kullanmamışlar. Büyük üçgende, Pisagor uygulamışlar. Hatalı bir
şekilde, büyük üçgenin hipotenüsünü 4,8 almışlar. Buradan c’ye ulaşmaya çalışmışlar.
Sonra 150’yi buldukları c değerine bölmüşler.

Grup9

Sorunun A şıkkı için, 150:4,8=31. Toplamda 31×2=62 araç bulmuşlar. B şıkkı için ise bir
çözüm yok. Sadece, α açısının karşısındaki kenarları eşit alarak Pisagor bağıntısı
uygulamış, 3²+x²=(4.8)².
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Tablo 4.1a. Caddede Park Yeri Sorusu İçin Öğrenci Çözümlerinin Özeti (devam...)
GRUPLAR

ÇÖZÜM ÖZETİ

Grup10

Grup olarak ortak bir çözümleri yok. Bir öğrencinin kağıdında şöyle bir yaklaşım var:
Aşağıdaki şekilde, 3,3 değerini nereden bulduğu belli değil. Hatalı bir şeklide, 4,8’i
üçgende hipotenüs olarak almış. 150-2.1,7=3.4 (Toplan uzunluktan ölü alanları
çıkarmış; hatalı olarak 1,7’yi 2 ile çarpmış, oysa ki tek bir şeritte 1 tane ölü kısım var.).
Sonra da 146,6:3,3=44 araba bulmuş. 3,3’ü nereden bulduğunu yazmamış, Diğer bir
yaklaşımda ise, farklı Ɵ değerleri için kaç araba sığacağını hesaplamaya çalışmış.
Hata: Verilen modeldeki üçgeni hatalı çizmiş. AB kenarını, modeldeki c kenarı gibi
düşünmüş. Önce, Ɵ=45˚ olsun demiş, buradan AB kenarını 3√2 bulmuş (ikizkenar
üçgeni düşünmemiş). Sonra 150’yi 3√2’ye bölerek araç sayısını bulmaya çalışmış.
Sonra, csc30˚=2, demiş ve 150’yi 2 ye bölüp araç sayısını bulmuş. Genel olarak
yapmaya çalıştığı şey, farklı Ɵ açıları için, bazen açının trigonometrik değerini bazen
de, dik üçgendeki kenar bağıntılarını (hatalı bir şekilde) kullanarak, c değerini bulup,
oradan da yerleştirilebilecek araba sayısını bulmak ancak trigonometri ve geometri
bilgilerini eksik ve hatalı olarak kullanmış.

Grup11

Burada da iki farklı yaklaşım var. İlkinde, bir dik üçgen oluşturmuşlar. Bu üçgende
Pisagor bağıntısını kullanıp, AB uzunluğunu bulmuşlar. Buradan kaç tane araba
sığacağını hesaplamış ama nasıl hesapladığı belli değil. İkincisinde ise, aşağıdaki
model oluşturulmuş. Hatalı olarak AB VE BC uzunluğunu eşit ve 4,8 almış. ABD
üçgeninde Pisagor uygulayıp AD (c uzunluğu) uzunluğunu bulmuş. Sonra 150’yi
bulduğu uzunluğa bölmüş
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Tablo 4.1b. Caddede Park Yeri Sorusu İçin En Sık Kullanılan Birinci Strateji ve Örnek Çözümü
Strateji-1: Sorunun a şıkkı için araçları paralel park ederek, paralel park etme yönteminde kaç tane
araç park edileceğini bulma. Sorunun b şıkkı için de soruda model olarak verilen şekil üzerindeki dik
üçgende dar açıların trigonometrik değerlerinden faydalanarak “c” değerini bulmaya çalışma
Hata:

1. Bir dik üçgende dar açıların trigonometrik değerini yanlış hesaplama.
2. Verilen modeldeki üçgeni hatalı çizme

Zorluk: 1. Yalnızca bir açı değeri için (Ɵ=10˚) c değerini bulma farklı açıları denememe
2. Bulunan “c” değerini kullanamama, sonuca ulaşamama
Örnek Çözüm
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Tablo 4.1c. Caddede Park Yeri Sorusu İçin En Sık Kullanılan İkinci Strateji ve Örnek Çözüm
Strateji-2: Soruda model olarak verilen şekil üzerindeki dik üçgende ya da sonradan oluşturulan bir
dik üçgende açıların trigonometri değerlerinden faydalanmayı düşünmeden Pisagor bağıntısı
uygulayarak, ya da 30-60-90 üçgeninde kenar bağıntılarından faydalanarak “c” değerine ulaşmaya
çalışma.
Hata:

1. Arabanın boyunu büyük dik üçgende hipotenüs uzunluğu olarak alma.
2. Soruda model olarak verilen dik üçgeni hatalı bir şekilde çizme
3. Verilen uzunluk değerlerini hatalı yerleştirme.

Zorluk: 1. Arabaları model üzerinde düzgün yerleştirememe
Örnek Çözüm

143

Tablo 4.2. Grup 1’in “Caddede Park Yeri” Etkinliği İçin Çözüm Yaklaşımı
GRUP 1
Strateji: Sorunun a şıkkı için araçları paralel park ederek, paralel park etme yönteminde kaç tane
araç park edileceğini buldular. B şıkkı için ise önce çizimde arabayı şeride taşmayacak şekilde açılı
yerleştirip arabanın yanında oluşan dik üçgen şeklinde ölü alanda Pisagor teoreminden dik
kenarlardan birini hesapladılar. Buradan da aynı dik üçgende dar açıların trigonometrik oranından
faydalanarak, açının tanjantına buradan da açıya ulaştılar (θ=70°). x araba sayısı olmak üzere, ölü
alanları ve arabaların kaplayacağı alanın toplamını, park alanına eşitleyerek bir denklem kurdular ve
buradan 70° lik açı ile park edildiğinde park alanına kaç araba sığacağını hesapladılar. Ayrıca 70°
den küçük (θ=30°) ve 70° den büyük (θ=90°) bir açıyla park edildiğinde, açıların trigonometrik
oranlarından faydalanarak, kaç tane araba sığabileceğini de hesapladılar. Böylece arabalar 70° açı
ile yerleştirildiğinde en fazla sayıda araba sığacağı sonucuna vardılar.
Hata:

1. Bir dik üçgende dar açıların trigonometrik değerini yanlış hesaplama
2. Problemde verilen uzunluğu çizimde yanlış yerleştirme ve buna bağlı olarak hatalı sonuç
bulma
3. Bazı açı değerleri için hesaplama yaparken aracın yola taşıp taşmadığını göz ardı etme
Örnek Çözüm
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Yukarıda Tablo 4.2’de, Anadolu lisesindeki öğrenci gruplarından birinin çözüm
yaklaşımı özetlenmektedir. Bu grubun kağıdı ile ilgili ilk olarak Hande öğretmen öğrencilerin
çözüm yaklaşımını açıklamak yerine, genel olarak hangi konu ya da kavramdan yararlanarak
çözmüş olduklarını (“trigonometrik değerler”) ve sonucu yanlış bulduklarını ifade etti.
Hande: Altın oran grubu trigonometrik değerleri kullanmış. A şıkkında hani yola paralel
dizmeleri durumunda kaç tane arabanın sığacağı, onu doğru bulmuş. B şıkkını yalnız
yanlış bulmuşlar çünkü orada açıyı 70 almışlar hani toplam uzunluğu 4,8 aldıkları için
yanılmışlar. Dolayısıyla c şıkkında da en son sonuç aşamasında da verdikleri cevap hani
demişler ya araçlar 70 derecelik açı ile yerleştirilirse en fazla araç. Dolayısıyla yanlış
bulmuşlar.

Hâlbuki yukarıdaki tabloda özetlenen çözümde de görüldüğü gibi, öğrenciler, sonuç hatalı
bile olsa, farklı bir düşünüş biçimi ortaya koymuşlardı. Hande öğretmenin bu yorumu ise
öğrencilerin çözüm yaklaşımından çok cevabı doğru bulup bulmaması ile ilgiliydi. Bu noktada
toplantıyı yürüten araştırmacı, öğretmenlerin çözüm yaklaşımı üzerine biraz daha
düşünmelerini sağlamak amacıyla “Orada yapmaya çalıştıklarını şöyle birkaç cümle ile
özetleyecek olursak neler söyleyebilirsiniz?” diye bir soru yöneltti. Bu soru üzerine
öğretmenler çözüm kağıdına tekrar göz attılar. Fakat öğrencilerin tam olarak nasıl bir çözüm
yöntemi sunduklarını açıklayamadılar. Ayfer öğretmen sadece öğrencilerin farklı açılar için
değerlendirmeler yaptıklarını söylemekle yetinmiştir.
Bu

değerlendirmelerin

üzerine

öğretmenlerden,

tekrar

çözümü

özetlemelerini

istenmiştir. Öğretmenler, çözüm yöntemine bir bütün olarak bakıp ne yaptıklarını anlamaya
çalışmak yerine kağıtta gördüklerini “Trigonometrik oranlardan faydalanarak…”, “Evet
trigonometrik değerler kullanılmış” gibi öğrencilerin çözüm yaklaşımını açıklamayan çok
genel ifadeler kullanarak aktardılar. Rana öğretmen de yorumu bir adım öteye taşıyarak “...
ve açısal değerleri yani açıların trigonometrik değerlerinden yararlanmış; varsayımlar
üzerinde hareket edilmiş” şeklinde yorumlamıştır. Bu yorum da öğrencilerin tam olarak ne
yaptığını açıklamak için yetersizdi. Yukarıdaki tabloda da özetlendiği gibi bu grup, araç 70°
ile park edildiğinde kaç aracın sığacağını bulmak için, ölü alanları ve arabaların kaplayacağı
alanın toplamını, park alanına eşitleyerek bir denklem kurmuşlardı. Fakat öğretmenler bu
farklı çözüm stratejisine dikkat etmediler. Aşağıdaki diyalogda, araştırmacının öğretmenlerin
dikkatini bu çözüm stratejisine yönlendirmesiyle öğretmenlerin bu yaklaşımı anlamaya
çalıştıkları fakat sonrasında, yine öğrencilerin yaptıkları bir hataya (4,8’i çizimde yanlış
yerleştirme) odaklanarak çözümü yorumlamaktan vazgeçtikleri görülmekte:
Araştırmacı: Şu sağ tarafta ki alanla ilgili bir çözüm var sanki Ne yapmış orada tam
olarak o denklemi nasıl oluşturmuş?
Rana: 1,67; 4,5’in çarpımının yarısının iki katı.
Funda: İşte şey Pisagor’dan hesaplamış x ne olması gerekir diye. 4,8'in karesi eşittir x’i
hesaplamış orada.
Rana: Orada 1,67’yi şu altta kalan.
145

Ayfer: Bunu taban olarak düşündü herhâlde.
Rana: Taban olarak düşündü, yüksekliği 4,5 olarak düşündü. İşte şurası 1,67.
Funda: Acaba demiş 1,67 olduğuna göre...
Hande: Üçgenlerde benzerlikten mi, bulmuşlar acaba?
Funda: Tanjantı kaç alırsak onu sağlar diye orantıya koymuş.
Hande: Aynı şey aslında benzerlikten bulmuş.
Ayfer: İşte o 4,8'i öyle yerleştirince.
Funda: Gitti zaten soru bitiyor.
Rana: Bitti. Açıyı direkt oradan 70 buluyor.
Araştırmacı: Ama 70 bulduktan sonra orada bırakmamış.

Özellikle bu ikinci toplantıda, öğretmenler farklı çözüm yaklaşımlarına çok dikkat
etmedikleri için ve yaptıkları değerlendirmeler yüzeysel düzeyde kaldığı için araştırmacı
öğretmenleri çözüm ile ilgili daha derinlemesine düşünmeleri için sık sık yönlendirme yapmak
durumunda kalmıştır. Bunu da gerekli yerlerde öğretmenlere sorular sorarak ya da çözüm ile
ilgili ipuçları verip devamını öğretmenlerin getirmesini bekleyerek sağlamaya çalışmıştır. Bu
toplantılarda

araştırmacının

rolü

ve

öğretmenlerin

öğrenci

çözüm

kâğıtlarını

yorumlamalarında nasıl bir etkisinin olduğu tartışma sonuç ve tartışma bölümünde detaylı bir
şekilde tartışılacaktır.
(1) Anadolu öğretmen lisesindeki öğretmenler, öğrencilerin çözüm kağıtlarını incelerken daha çok
öğrencilerin çok az çözüm yaptıkları, sonuca ulaşamadıkları, neyi düşünemedikleri ve yaptıkları
hatalar gibi yorumdan çok yargı içeren değerlendirmelerde bulundular. Öğretmenler daha çok
çözüm kağıtları üzerinden değil de daha çok kendi öğretmenlik deneyimlerinden ve öğrenciler ile
ilgili genel algılarından faydalanarak bu yargılarda bulundular. Aşağıdaki örneklerden ilkinde,
araştırmacının öğrencilerin neden zorlanmış olabileceklerini sorması üzerine Kutay öğretmenin
öğrenciler ile ilgili deneyimlerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirme görülmekte. İkinci örnekte
ise yine toplantıdaki öğretmenler kendi deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilerin
başarısızlıklarının nedenleri ile ilgili değerlendirmeler yapmakta.
Araştırmacı: Becerememelerinin nedeni ne? Nerede tıkanmışlar?
Kutay: Benim söylediklerim. Birincisi bu tür işlem bilmiyorlar, ondalıklı sayıları
sevmiyorlar. Bir
de bir soruyu hemen böyle çocuklar sabırsız yani hemen böyle iki dakikada soruyu
çözmek
istiyorlar.
…
Kutay: Bunlar düz rakamlarla işlem yapıyorlar
Selda: 5+3 şeklinde
Kaan: Yani istedikleri şu 3-4-5 üçgeni, 30-60-90 üçgeni. Yani burada geçmişten gelen
alışkanlıklar da var. Sekizinci sınıftan itibaren bunlar prototip alıştılar yani. Kalıpçı
düşünceye. Çocuk hemen onu görmek istiyor. 3-4-5 üçgenini görmek istiyor dik üçgende.
Yani farklı bir durumu bile işlem yapmak istemiyor.

Öğretmenlerin yorumdan çok yargı içeren bazı ifadelerinde, öğrencilerin çözüm
yaklaşımlarındaki eksiklikleri ya da hataları öğrencilerin kağıt üzerinde ifade ettikleri
düşünceleri üzerinden değil de kendi kafalarındaki doğru çözüm yaklaşımı ile kıyaslayarak
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bir değerlendirmede bulunduğu görülmekte. Örneğin aşağıda Kutay Hoca’nın, öğrencilerin
başarısızlıklarının sebebi ile ilgili yorum yaparken kendi kafasındaki doğru çözümü referans
alarak bir değerlendirme yaptığı söylenebilir:
Kutay: Şunun üzerinde şu oturtmayı şu şekli yapıp buralara şu bilinmeyenleri
yerleştiremediler bazıları şuraları hep 4,8 aldı. Hem şurayı hem yüksekliği hem
bilinmeyeni şekil üzerine oturtamadıktan sonra istediğiniz kadar tablo verin yani.

Anadolu lisesindeki öğretmenler de benzer şekilde, çözüm kağıtları ile ilgili olarak daha
çok öğrencilerin yaptıkları hatalara ya da çözüm yöntemlerindekileri eksikliklere vurgu yapan
değerlendirmelerde bulundular. Bu durumu en iyi yansıtan örneklerden bir tanesi aşağıda
detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
Bu örnekte, öğrenciler diğer gruplarda görülmeyen farklı bir çözüm yaklaşımı denemiş
olmalarına rağmen Hande öğretmen farklı çözüm yaklaşımını görmezden gelip, aslında var
olmayan bir hata üzerinden öğrencilerin çözüm yaklaşımını değerlendirmektedir (bk. Tablo
4.3).
Bu çözüm yaklaşımı ile ilgili ilk olarak Hande öğretmen 90° nin tanjantının tanımsız
olduğunu ancak öğrencilerin buna dikkat etmeden işlem yaptıkları için çözüm yaklaşımının
mantıksız olduğunu ifade etti. Hande öğretmen öğrencilerin çözüm yaklaşımını anlamaya
çalışmadan öğrencilerin çözümünde hatalı bulduğu yere dikkat çekti. Oysa bu çözüm
yaklaşımında öğrenciler öğretmenin söylediği türden bir hata yapmamışlardı. Aşağıdaki
diyalogda, araştırmacının, öğretmenlerin dikkatini bu çözüme çekmek amacıyla sorduğu bir
soru üzerine, öğretmenlerin çözümü inceleyip anlamaya çalıştıkları görülmekte:
Araştırmacı: Bu denklemi neye göre oluşturmuş?
Hande: Tanjant oranları yapmış yani, orada tanjant θ yazmamış mı? Karşı hipotenüsü...
pardon şeyi yazmış sinüs oranlarını, sinüs oranı değil mi şu? Yo, tanjantı yazmış.
Ayfer: Paralel kenarın alanından gitmiş.
Hande: Tamam, ama şu denklem nedir, tanjantlardan yazmamış mı? Bana öyle geldi.
Rana: c çarpı 4,5
Handan: Karşı bölü, sinüs oranını yazmış pardon. Karşının, evet çünkü sinüs θ dersek
karşının hipotenüse oranı üç bölü c. Sinüs oranını yazmış dimi sinüs.
Rana: Evet, 3 bölü c eşittir 4,5 bölü x artı 4,8.
Ayfer: Hıh evet. x+4,8
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Tablo 4.3. Grup 9’un “Caddede Park Yeri” Etkinliği İçin Çözüm Yaklaşımı
GRUP 9
Strateji: Aracı yola taşmayacak şekilde açılı olarak şekil üzerinde yerleştirdiler. Aracın önündeki ve
arkasındaki ölü alanı da dahil ederek oluşan paralelkenardan, uzun kenarını ve de kısa kenarını
taban kabul ederek, 2 türlü alan formülünü yazıp birbirine eşitlediler. Buradan x’e bağlı ikinci
dereceden bir denklem elde ettiler. Bu denklemin çözümünden elde edilecek x’den, açının tanjant
değerine ulaşıp buradan da, arabanın hangi açı ile park edileceğini bulmaya çalıştılar.
Zorluk: Oluşan ikinci dereceden denklemi çözememe dolayısıyla net bir sonuca ulaşamama
Örnek Çözüm

(2) Her iki okuldaki öğretmenlerin öğrenci çözüm kağıtlarını değerlendirirken zaman zaman çözüm
kağıtlarının görsel düzenine, raporların düzgün ve detaylı bir şekilde yazılıp yazılmadığına dikkat
ettikleri ortaya çıkmıştır. Anadolu öğretmen lisesindeki öğretmenler, öğrencilerin şekilleri güzel
çizmiş olmaları ve raporlarında neyi yapıp neyi yapamadıklarını iyi ifade etmiş olmaları ile ilgili
değerlendirmelerde bulunurken, benzer şekilde Anadolu lisesindeki öğretmenler de, içeriğinden
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bağımsız olarak çözümlerin düzgün bir şekilde yazılmış olmasını önemsediklerini gösteren ifadeler
kullanmışlardır. Örneğin aşağıdaki diyalogda, Tablo 4.3'de gösterilen çözüm ile ilgili olarak
öğretmenlerin gruptaki her öğrencinin bireysel olarak uğraşmış ve düşüncesini ifade etmiş olması,
çözümün düzgün bir şekilde yazılması, kağıdın görsel olarak göze hitap etmesi gibi daha genel
konular üzerine değerlendirmeleri yer almakta:
Hande: Detaylı çözüm anlamında yani her bir bireyin fikirlerini ortaya koyması hani soru
ile ilgili düşüncelerini yorumlamaları anlamında örnek bir hani cevap anahtarı gibi
düşünürsek örnek bir kağıt. Yani doğru sonuca gidemeseler de örnek bir çözüm, ben öyle
düşünüyorum.
Rana: En azından fikirlerini karşısındakine savunurken bir düzen var. Göze hitap ediyor
yani.
Hande: Çok net değil mi?
Rana: Yani mesela ben de ilk önce elime aldığım kağıtlar içerisinde bunu inceledim
çünkü burada bir düzen vardı.
Hande: Evet, detaylı inceleme var dimi?
Rana: Ama başka böyle daha baştan savma yapan kağıtları açıkçası incelemek zor oldu.
Doğru ya da yanlış, sunum önemli bence.

“Nasıl Depolayalım”, “Dergi Satışları” ve “Zıplayan Top” Etkinlikleri
Uygulama Öncesi odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular: “Nasıl
Depolayalım?” etkinliğinin sınıf içi uygulamasından önce yapılan odak grup görüşmesinde
öğretmenler öğrencilerin hangi tür çözüm yaklaşımları ortaya koyacakları, nerelerde
zorlanacakları ve ne tür hatalar yapacakları konusunda tahmin ve beklentilerini paylaştılar.
Bu modelleme problemi, çalıştayda öğretmenlerin üzerinde çalıştıkları problemlerden biriydi.
Çalıştayda öğretmenler bu soru üzerinde öğrenci gibi çalışarak kendi çözüm yaklaşımlarını
ortaya koymalarının yanı sıra, diğer öğretmenlerin farklı çözüm yaklaşımlarını da görüp
üzerinde düşünme imkânı bulmuşlardır. Bu durum, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm
yaklaşımları ile ilgili daha detaylı ve matematiksel içerik yönünden zengin yorumlar
yapmalarına sebep olmuştur. Öğretmenlerin öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımları ve
düşünme şekilleri ile ilgili beklenti ve tahminleri şu şekilde özetlenebilir:
Nasıl Depolayalım:
•

Öğretmenler genel anlamda öğrencilerinin Nasıl depolayalım sorusunda çok
zorlanacaklarını düşünmediklerini ifade ettiler. Hatta kendilerinin düşünemedikleri
çözüm yaklaşımlarını bile beklediklerini söylediler.

•

Bazı öğrencilerin kısa kenardan bazılarının ise uzun kenardan dizilime başlayarak
çizeceklerini, bu anlamda sonuçlarda da farklılıklar olacağını beklediklerini dile
getirdiler.

•

Öğretmenler, sorunun çözümünde kilit noktalardan biri olan, çemberlerin merkezlerini
teğetlerden birleştirerek eşkenar üçgen oluşturma adımını öğrencilerin düşünüp
düşünemeyeceği konusunda farklı düşüncedelerdi. Bazı öğretmenler öğrencilerin bu
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önbilgiye sahip olduklarını ve dolayısıyla bu adımı düşünebileceklerini savunurken,
bazı öğretmenler öğrencilerin göremeyeceklerini söylediler.
•

Öğretmenler, uygulanacak sınıflardan birinin geometri sınıfı olmasının öğrencilerde
bu sorunun geometriden çözüleceğine dair bir beklenti yaratacağını iddia ettiler.

•

Öğretmenlerin, öğrencilerin çözümleri ile ilgili beklentileri arasında köşegene dizme,
OKEK-OBEB kavramından faydalanarak çözme gibi farklı çözüm yaklaşımları vardı.
Bu çözüm yaklaşımlarını öğretmenler kendi çözüm yaklaşımdan yola çıkarak
belirlediler.

Dergi satışları:
•

Öğretmenler uygulama öncesi toplantıda, öğrencilerin soruyu ilk ellerine aldıklarında,
50 kuruşluk zamlarda, derginin yeni satış fiyatı ile kişi sayısını çarparak elde edilecek
geliri hesaplamak ve değerlerden oluşan bir tablo yapmak bu tablodan sonuca
ulaşmalarını beklediklerini ifade ettiler.

•

Öğretmenler, parabol grafiği çizmeden ya da parabol denklemi oluşturmadan sadece
bu

değerlere

bakarak

öğrencilerin

en

fazla

geliri

verecek

satış

fiyatını

belirleyebilecekleri görüşündelerdi
•

Bazı öğretmenlere göre, öğrenciler, ikinci dereceden bir fonksiyon elde etmeden
sadece bu değerler tablosuna bakarak zamlı satış fiyatı ile gelir arasında parabolik bir
değişim olduğunu görebileceklerdi. Yapılan 50 kuruşluk zamlarda elde edilecek
toplam gelirin düzgün bir şekilde artmadığını, buradan da öğrencilerin bu tablodaki
değerlerin parabolik bir fonksiyon grafiği oluşturması gerektiğini fark edebileceklerini
ifade ettiler

•

Bu sorunun ilk başta öğrencilere çok kolay geleceğini, kalem oynattıkça işlem
yaptıkça farklı çözüm yolları üreteceklerini beklediklerini dile getirdiler.

•

Öğrencilerin yapabilecekleri hatalar ve tıkanacakları noktalar üzerine de tahmin ve
beklentilerini paylaştılar. Örneğin, bu stratejiyi kullanan öğrencilerin yapabilecekleri
hatalar arasında en üst sırada yer alan işlem hataları ve yeteri kadar veri elde
edememeleri durumunda oluşturulan değerler tablosunu nasıl yorumlayacağını
bilememeleri yer almaktaydı.

•

Öğretmene göre, soruda yeni satış fiyatının neye göre belirleneceği net değildi.
Örneğin hedef en fazla geliri elde etmekse sorunun cevabı ona göre belirlenecekti.
Diğer taraftan hedef, en fazla gelir elde etmeyi ikinci plana atıp, derginin en fazla
sayıda kişiye ulaşmasını sağlamaksa, o zaman da ona göre bir çözüm önerisi
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getirilecekti. Öğretmenlere göre öğrenciler de bu noktada çelişkiye düşüp karar
vermekte güçlük çekebilirlerdi.
•

Öğretmenlerin bekledikleri bir diğer strateji de, öncelikle zamlı satışlarda elde
edilecek toplam geliri özetleyen bir değerler tablosu yapma ve bu tablodaki verileri bir
parabol grafiğine dönüştürüp, bu parabolün tepe noktasından da en fazla gelir
getirecek satış fiyatını belirlemek şeklindeydi. Bazı öğretmenler, öğrencilerin sadece
50 kuruşluk artışlara bakarak, ara değerlerdeki gelirleri hesaplamadan, bunun
parabolik bir fonksiyon olduğuna karar veremeyeceklerini savunurken, diğerleri bu
konudaki farklı görüşlerini dile getirdiler. Bu stratejide, öğretmenlerin bekledikleri en
temel hata verileri grafiğe aktarırken, hassas çizim yapmayıp eğri grafiğini doğru
grafiği gibi çizmeleriydi. Bazı öğretmenler, veri tablosunda belli satış fiyatları için
gelirler aynı olduğundan buradan bunun bir parabol grafiği olduğunu fark edeceklerini
savunurken, bazıları öğrencilerin bunu bir parçalı fonksiyon gibi düşünüp grafiğini de
buna göre çizebileceklerini söylemiştir. Kısaca öğretmenlerin bekledikleri en temel
hata, öğrencilerin tablodaki değerler arasındaki değişimi bir eğri ile değil de doğrularla
ifade etmeleri ve böylece bir parabol olduğunu fark edememeleri yönündeydi. Ancak,
öğrencilerin 50 kuruşluk zamlar değil de daha düşük oranda zamlara bakarak ara
değerleri hesaplayıp ona göre bir çizim yaptıklarında ancak parabol grafiği
çizebileceklerini de eklediler.

•

Öğretmenlerin beklediği çözüm yollarından bir diğeri de verilen gerçek yaşam
durumunu ikinci dereceden bir denklem ile ifade edip, bu parabol denkleminden tepe
noktasının formülünü kullanarak ya da parabolün grafiğinin tepe noktasından en fazla
gelir getirecek satış fiyatını bulma şeklindeydi. Ancak öğretmenler bunu çok fazla
öğrencinin yapabileceğini beklemediklerini de eklediler.

Zıplayan Top:
•

Öğretmenler uygulama yapılacak sınıfların 11. sınıf oldukları için bu soruyu çözerken
hiç zorlanmayacaklarını, hatta yeni işledikleri bir konu ile ilgili olduğu için de hemen
bağlantı kurabileceklerini ifade ettiler

•

Hande ve Ayfer öğretmenlerin beklentileri, kendilerinin de çözüm yaparken
faydalandıkları, sonsuz geometrik dizi toplamından faydalanarak bir çözüm yolu
ortaya koymaları yönündeydi. Bunun sebebi olarak da, bu konuyu sınıflarında henüz
yeni gördüklerini dolayısıyla öğrencilerin de ilk aklına gelebilecek çözüm yaklaşımın
bu olacağını ifade ettiler.
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•

10. Sınıflara giren Rana ve Ahmet öğretmenin beklentileri Hande ve Ayfer öğretmenin
beklentilerinden farklıydı. Onlara göre öğrenciler, kendilerinin de ilk aklına gelen
yöntem olan eşitsizlik kurma yöntemiyle soruyu çözmelerini beklediklerini ifade ettiler.
Ancak Hande öğretmen kendi öğrencilerinin eşitsizlik kurmalarını hiç beklemediğini
ifade etti.

•

Öğrencilerden bekledikleri hatalar konusunda da öğretmenler kendi yaptıkları hataları
da göz önüne alarak tahminlerde bulundular. Öğretmenlerin ilk aklına gelen hatalar,
öğrencilerin eşitsizlik yazarken eşitlik koymaları, topun zıplama sayısını yanlış
hesaplamaları, sonucu iki taraflı bir eşitsizlik yerine tek taraflı bir eşitsizlik olarak
bulmaları şeklindeydi.
Uygulama sonrası odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular:
Sırasıyla nasıl depolayalım, dergi satışları ve zıplayan top modelleme etkinliklerinin

uygulanmasından sonra yapılan son toplantılardan elde edilen verilerin analizi sonucunda
ortaya çıkan bulgulara bakıldığında, genel olarak öğretmenlerin çözüm kâğıtları üzerinden
yaptıkları değerlendirmelerin ilk haftalarda yapılan toplantılara göre farklılıklar gösterdiği
söylenebilir. Bu farklılıkların neler olduğu, bu son üç etkinlik için düzenlenen toplantılardan
örnekler ile aşağıda özetlenmiştir. Bu toplantılarda toplanan verilerin analizi sonucunda elde
edilen bulgular bir önceki raporda detaylı bir şekilde sunulmuştu. Burada özetlenen bulgular
özellikle, öğretmenler ile birlikte yürütülen hizmet-içi mesleki gelişim programı kapsamında
öğretmenlerin çözüm kağıtları üzerinden öğrenci düşünme yapılarını yorumlama ve
değerlendirme şekillerindeki farklılıklara vurgu yapan bulgulardır. Burada özetlenen
farklılıklara hizmetiçi mesleki gelişim uygulamalarının hangi boyutlarının neden olmuş
olabileceği de tartışma kısmında detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Öğretmenlerin Nasıl
Depolayalım, Dergi Satışları ve Zıplayan Top isimli modelleme problemleri ile ortaya çıkarılan
öğrenci düşünme yapıları ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde özetlenebilir:
(1) Son toplantılarda öğretmenler, öğrenciler net ve doğru bir sonuca ulaşamasalar da çözüm
yaklaşımlarını anlamaya çalışmışlar, doğru olup olmadığını sorgulamaya başlamışlardır. İlk
toplantılarda, hatalı olduğunu düşündükleri çözüm kâğıdını incelemek istemezken, son etkinlikler
için yapılan toplantılarda çözüm yaklaşımı hatalı da olsa farklı bir düşünme biçimi ile
karşılaştıklarında bunu önemseyip üzerine yorum yapmışlardır. Rana öğretmenin dergi satışları
probleminde, kendi sınıfındaki öğrenci gruplarından birinin çözüm yaklaşımı üzerine söyledikleri
bunun en iyi örneklerinden biridir:
Rana: Uğraştı ve buldu. Dersle alakası çok az olan bir öğrenci bu. Kendisi ilk bu yolu
buldu ben de açıkçası destek verdim. Doğru ya da yanlış sonuç olarak böyle bir şey
düşündü ve bir sonuca vardı, en güzeli oydu. Ve uğraştı, buldu 177'yi buldu.
(2) Öğretmenler öğrenci çözüm kağıtlarını değerlendirirken, öğrencilerin çözüm kağıtlarının görsel
özelliklerinden (şekillerin düzgün çizilip çizilmediği, raporun düzgün bir şekilde yazılıp yazılmadığı,
çözüm sürecinin düzgün bir yazıyla yazılıp yazılmadığı, vb.) ziyade çözüm metotlarına ve altında
yatan matematiksel fikirlere odaklanmışlardır.
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(3) Öğretmenlerin öğrenci çözümlerini açıklama biçimleri de zamanla değişmiştir. Öğretmenler
öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, öğrencilerin ne
yaptıklarını genel ifadeler ile açıklamak yerine (ya da bazen bunun yanı sıra), matematiksel açıdan
önemli detaylara dikkat ederek çözüm metodunu açıklamaya başlamışlardır. Aşağıda geçen ilk
diyalogda öğretmenlerden, bu çözüm yaklaşımını açıklamaları istendiğinde, Anadolu lisesinden
Rana öğretmenin çözüm yaklaşımını öğrencilerin başvurduğu matematiksel kavram ya da konu
alanı ile genel olarak açıklamak yerine, yaklaşımın matematiksel içeriğine referans vererek
açıkladığı görülmekte. İkinci diyalogda ise yine nasıl depolayalım problemi için diğer okuldan Kutay
öğretmenin, öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımlarına da dikkat ederek çözüm yaklaşımlarını detaylı
bir şekilde açıklamaya çalıştığı söylenebilir:
Rana: Uzun kenara dizmiş. Uzun kenarı önce yan yana dizmiş 11 tanesini sonra 10
tanesini kaydırarak aralara yerleştirmiş. Sonra tekrar 11 tekrar 10 tekrar 11,10 toplam 6
sıra. Ondan sonra bunu şöyle göstermiş. Burası 220’ydi, burası 110’du. Şurası 10 kök 3
olarak bulmuş.5 çarpı 10 kök 3 artı 10 ve 10 hesaplamış.110 etmesi gerekiyor demiş ve
bir eşitsizlik kurmuş
Kutay: Bana göre en kapsamlı çözümü M5 grubu yapmış. M5 grubu hemen hemen üç
çözümü de yapmış. Hacimlerden bölmek, hacimlerden gitmeye çalışmışlar aslında en
büyük yerleştirme orada olur. Bütün şeyleri sıvı hale getirir doldurursanız aslında büyük
miktarda şey doldurabilirsiniz ama kutular içinde dolduramazsınız yoksa içini dökün
sıvıysa doldurun hiç boşluk kalmadan en çok o alır tek kutu halinde. Oradan hemen
vazgeçmişler daha sonra klasik çözüme dönmüşler. 165’i bulmuşlar o da yetmemiş o da
yetmemiş prizmada tabanı değiştirerek 175 bulmuşlar yani benim gibi yapmışlar o da
yetmemiş o da yetmemiş o da yetmemiş 11+10, 11, 10 mantığını yakalamışlar
yerleştirmeyi yapmışlar. Ama hesabı eşkenar üçgenden üzerinden yapmamışlar. Yani bu
11+10, 11 10 mantığını nasıl bulmuşlar hesap yapmadan yapmışlar. Ya o kapaklar varsa
kapakları belki bir yarı ölçekli deneyerek yapmaya çalışmışlar ya da tüyo almışlar
(4) Yapılan analizler sonucu ulaşılan en temel bulgulardan biri de, son toplantılarda öğretmenlerin
öğrenci çözüm kâğıtlarıyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerdeki farklılıklar olmuştur. Öğretmenler
öğrenci düşünme yapıları ile ilgili olarak, kağıt üzerinde görünen şekliyle çözümü açıklamanın
ötesinde, çözüm yaklaşımı altında yatan matematiksel fikirler, yöntemin matematiksel açıdan
doğruluğu ya da sorunun çözümündeki etkili olup olmadığı gibi konularda yorum yapmaya
başlamışlardır. İlk toplantılarda öğrenci çözüm yaklaşımları ile ilgili daha çok çözümün doğru olup
olmadığı, doğru sonucun bulunup bulunmadığı, çözümün kendi kafalarındaki çözümle uyumlu olup
olmadığı gibi noktalara odaklı değerlendirmelerde bulunurken, son toplantılarda yorumlayıcı bir
tutumla öğrencilerin çözüm yaklaşımını ve altında yatan matematiksel fikirleri anlamaya çalışmışlar
ve bununla birlikte bir takım yorumlamalarda bulunmuşlardır.
(5) Öğretmenleri yargılayıcı bir yaklaşımdan ziyade öğrenci düşünme yapıları ile ilgili yorum yapmaya
yönelten en önemli unsurlardan birinin, öğretmenin problemi kendi sınıfında uygulamış olması
olduğu söylenebilir. Öğretmenler yapılan görüşmelerde de sınıflarında uygulama yaptıklarında
çözüm kağıtlarını daha iyi incelediklerini, öğrencilerin çözümlerinin kendilerine daha anlamlı
geldiğini ifade etmişlerdir. Bir de, öğretmenler çözüm yaklaşımını anlamak için öğrenci
çalışmalarını daha yakından incelediklerinde ve anlamaya çalıştıklarında, sonunda öğrenci
düşünme yapıları ile ilgili daha iyi yorumlar yapabilmişlerdir. Sonraki maddelerde, öğretmenlerin
öğrenci çalışmalarını yakından inceleyip analiz ettikleri, bir nevi mini araştırma yaptıkları durumlara
örnekler sunulacaktır. Kimi zaman araştırmacının yönlendirmesiyle kimi zaman da öğretmenlerin
kendi inisiyatiflerini kullanarak başlattıkları bu mini araştırmalar, öğretmenlerin öğrencilerin
düşünme yapıları ile ilgili yorum yapmalarını sağlamıştır.
(6) Öğretmenler son toplantılarda, bazı modelleme problemlerinde başarısız olan grupların neden
başarısız olmuş olabilecekleri ile ilgili yorumlamalarda bulunmuşlardır. Özellikle uygulamayı yapan
öğretmenler, öğrencilerin çözüm süreçlerini sınıflarında gözlemleyebildikleri için, uygulama
yapmayanlara göre, bazı grupların problemi çözememelerinin nedenini daha iyi
yorumlayabilmişlerdir. Örneğin, aşağıdaki ilk diyalogda, dergi satışları probleminin çözümü ile ilgili
olarak Kutay öğretmenin uygulamadan hatırladığı kadarıyla yaptığı yorumda, önce öğrencilerin ne
düşünerek böyle bir çözüm yaklaşımı ortaya koyduklarını sonra da öğrencilerin çözüm
yaklaşımlarındaki hatanın nedenini açıklanmakta. Diğerinde ise Selda öğretmen nasıl depolayalım
problemi ile ilgili olarak, yine uygulamadan edindiği izlenimlerden yola çıkarak bazı grupların neden
problemi çözemedikleri üzerine yorum yaptığı görülmekte.
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Kutay: O yüzden de bunlar fiyatı 8 lira olarak belirlediler. 8 lira olarak belirlemelerindeki
en büyük amaç da, daha az baskı yapılacağı için daha az masraf olacak nasıl olsa aynı
para geliyor, daha az kişi, daha az emek. Baskı masrafı daha az şeklinde yorum yaptılar.
Böyle bir kıyas yapmaları belki çocukların kafasını karıştırmış. Şöyle tablo yapmış
olsalardı sonucu yakalamaları daha düzgün olurdu bence. Yani tablo şeklinde değil de
parça parça bir şeyler yapmışlar. Birazcık işler karışmış burada; yorum yapmakta
zorlanmışlar. Bu da bizim tek kişinin mantığıydı bu tartışma olmadığı için tek kişi böyle
düşünmüş diye hep böyle gitmiş.
Selda: Bazı gruplar sıra sayısını hesaplamada biraz sıkıntı yaşamışlar. Onun nedeni de
kapakların dizilimini tam olarak şekle dökememeleriydi. Şekilleri biraz daha milimetrik
çizselerdi kaç sıra olacağını daha rahat bulacaklardı.
(7) Öğretmenler son toplantılarda sıklıkla öğrencilerin çözüm aşamaları ile ilgili, dolayısıyla da altında
yatan öğrenci düşünme şekilleriyle ilgili yorumlar yaptılar. Örneğin, aşağıda yer alan diyaloglardan
ilkinde öğretmenler dergi satışları probleminin çözümü ile ilgili olarak hangi çözüm basamağının
diğerinden önce geldiğini, ya da hangisinin diğerinin bir sağlaması olduğu yönünde düşüncelerini
ifade etmekte:
Rana: Ama acaba yani şimdi bu raporu hazırlarken buradaki 7.75'i belki de önce bunu
çizdiler bunu yapıp sonra mı rapor olarak sundular?
Hande: Şu alt kağıtlara bakmak lazım
Rana: Yoksa bunu yazdıktan sonra arkadaki grafiği çizerek sağlamasını mı yaptılar?
Ayfer: Yok bence önce grafiği halletmişlerdir önce ya
Benzer şekilde aşağıdaki diyalogda Kaan öğretmenin, yine dergi satışları problemi ile ilgi olarak bir
grubun çözüm yaklaşımında, hangi adımın diğerinden önce geldiği üzerine düşünürken, aslında
çözüm yaklaşımının altında yatan matematiksel düşünme şekli üzerine yorum yaptığı görülmekte:

Kaan: Bence bunlar denklem mantığını parabol denklemi kurma mantığından bulmamışlar,
benim o incelediğim kağıtlara göre. Bence o şu tablodaki işlemleri belki kısaltabiliriz mi diye bir
denklem kurma mantığından hareket ederek, şuradaki verileri yazma mantığını kısaltarak
bulmuşlar bunu. Yoksa bir parabol denklemi olduğunu kestirip de parabol denklemini yazma
mantığıyla hareket etmemişler. Bence o mantıktan hareket ederek bu denklem çıkmış; kaç defa
zam yapacağına x deme mantığından şu tablodan. Tablodan formüle gitmişler yani.
(8) Yine son toplantılarda, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili olarak yaptıkları
yorumlardan biri de öğrencilerin düşünüp başlangıç yaptıkları ancak devamını getiremedikleri
çözüm yaklaşımlarında devam etselerdi nasıl sonuçlara ulaşabilecekleri yönündeydi. Öğretmenler
çözümü dikkatle inceledikten sonra, öğrencilerin ne yapmaya çalıştıklarını anlayıp, bu metodu bir
adım ileriye ve nihayetinde sonuca götürecek matematiksel yaklaşım üzerine fikirlerini paylaştılar.
Aşağıda verilen örnekte, Ayfer öğretmenin, öğrencilerin çözüm yaklaşımı üzerinden yaptığı yorum
yer almakta.
Ayfer: Yani aslında şunu yapacaktı bence yani bu yolda şunu yapacaktı, kaç tane n var.
20 tane. Yani kaç sıra olduğunu bulmak için bir eşitsizlik yazacaktı. Buradan bir şey
bulmaya çalışacaktı. Yani aslında n ile m arasında da bir ilişki kuracaktı. Yani diyelim ki
şöyle bitince n dediğim şey 1,2,3,4 ise m dediğim şey 3 olacak. Böyle bir eşitsizlik
yazacaktı
Benzer şekilde aşağıdaki örnekte, Kutay öğretmen öğrencilerin çözüm yaklaşımlarının altında yatan
matematiksel fikri yorumlamakta.
Kutay: yani 7,75’te hem para kazanıyor hem de çok kişiye ulaşıyor diye bir yorum
yapmışlar. Ama bunlar da şeyle bulmuşlardı oran orantı gibi bir şey kullanmışlar. Ama bu
hep şey mantığı 50 kuruşta 1250 kişi varsa. Şimdi fiyat 5,5’tu ya 2,25’i ekleyip 7,75’ti.
2,25 TL’de ne kadar olur diye. Yani aslında bunlar, denklem kurma mantığı vardı ya hani
tablodan denklem kurmuştu. Aslında ona yakın mantıkları kullanıyorlar zorlasanız bunlar
da o denklemi bulur.
(9) Öğretmenler son haftalarda yapılan toplantılarda, öğrencilerin çözüm yaklaşımlarının matematiksel
açıdan doğru olup olmadığını ya da bu yaklaşımların sorunun çözümünde etkili olup olmadığı
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yönünde de yorum yapmaya başladılar. Örneğin aşağıdaki iki diyalogda da, öğretmenlerin nasıl
depolayalım problemi ile ilgili olarak öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımlarının matematiksel olarak
doğru olup olmadığını tartışıp bunun üzerine yorum yaptıkları görülmekte. Her iki diyalogda da
ortak olan ve dikkate değer noktalardan birisi de her iki tartışmanın da bir öğretmenin sorgulayıcı
sorusu üzerine başlamış olması.
Rana: Bu şekilde köşegene bir yerleşim olabiliyor mu?
Funda: Köşegeni bulmuş hesaplamaları vardı burada
Hande: 12 tane alabiliyor.
Rana: Bu sanki bir karesel bölge gibi işlem yapılmış gibi geldi
Funda: Evet
Hande: Çünkü kare olunca köşegene yerleştirdiğiniz zaman kutular yandan kesinti olup
dışarı taşar
Rana: Evet
…
Hande:180 bulan gruba ben de hatalı demişim çözüm olarak
Rana: Hata olarak mı düşünmek gerekiyor yoksa çözüm stratejisi olarak mı?
Funda: Kısa kenara yerleştirmiş ama.
Rana: Bu soruda deneme yanılma ile maksimuma ulaşılıyordu, bence bu sonuca
ulaşmada bir basamak diye düşünebiliriz. Yani kısa kenara dizdiğin zaman 189’ dan fazla
çıkmayacağını bilebiliyorlar mı? Bunu hata olarak değil bu sorunun çözümü için birer
basamak olarak görmek gerekiyor bence
(10) Elde edilen en temel bulgulardan bir diğeri de, öğretmenlerin yukarıda bahsedilen farklı şekillerde
yorumlamalarının genellikle öğretmenler öğrenci çözümlerini yakından inceledikleri/ analiz
ettikleri/anlamaya çalıştıkları mini araştırmalar sonucunda geldiği bulgusudur. Aşağıda örnekler
ile birlikte detaylı bir şekilde açıklanacak olan bu mini araştırma süreçlerinde öğretmenler, bazen
araştırmacının yönlendirmesiyle bazen de kendi kararlarıyla, öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını
analiz ederek anlamaya, anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu süreç sonunda da, anladıkları
çözüm yaklaşımı ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardır.

İlk toplantılarda öğretmenlerin öğrenci çözümleri ile ilgili bu tür mini araştırmaları
nadiren görülmüştür. Bunlar da genellikle araştırmacının yönlendirmeleriyle olan mini
araştırmalardır. Araştırmacının çözümün detayı ile ilgili bir soru sorması ya da çözüm
yaklaşımı ile ilgili öğretmenlerden detay istemesi, ya da bazen direkt olarak öğretmenlerden
çözüm yaklaşımını analiz etmelerini istemesi üzerine öğretmenler çözümü yakından
inceleme girişimine bulunmuşlardır. Ancak son toplantılarda, araştırmacının herhangi bir
yönlendirmesi olmadan bazen gruptan bir öğretmenin düşündürücü bir soru sormasıyla
bazen

de

çözümün

anlayamadığı

yerini

paylaşıp

diğer

öğretmenlerden

açıklama

beklediğinde, ya da aşağıdaki ilk örnekte görüldüğü gibi çözüm stratejisinin doğru olup
olmadığı ile ilgili bir soru sorduğunda, öğretmenler çözüm yaklaşımını yakından inceleyip
yorumlamalarda bulunmuşlardır.
Aşağıdaki örnekte, nasıl depolayalım problem ile ilgili bir grubun çözüm yaklaşımı ve
öğretmenlerin bu çözüm yaklaşımını anlamaya çalıştıkları mini araştırmaları görülmektedir.
Bu çözüm yaklaşımında öğrenciler deponun tabanını bir kare kabul edip, çemberleri ilk
olarak karenin köşegenine yerleştirmişlerdir. Diğer çemberleri de boşluklara, altta ve üstte
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oluşan üçgensel bölgelere yerleştirerek bu şekilde kaç kutu sığacağını hesaplamışlardır (bkz.
Tablo A3 Grup F7). Bu çözüm yaklaşımı ile ilgili olarak öğretmenler, Rana öğretmenin bu
çözüm yaklaşımının matematiksel olarak doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine
öğretmenlerin çözüm yaklaşımı üzerine düşünüp doğruluğu üzerine tartıştıkları görülmekte.
Uygulama yapan öğretmenlerden biri olan Funda öğretmen de uygulamadan gözlemlediği
kadarıyla öğrencilerin ne düşünerek böyle bir çözüm yaklaşımı ortaya koydukları yönünde
yorum yapmakta.
Rana: Bu şekilde bir yerleşim olabiliyor mu?
Funda: Köşegeni 110 kök 5 bulmuş, yani hesaplamaları vardı burada.
Rana: Bu sanki bir karesel bölge gibi işlem yapılmış gibi geldi.
Hande: Çünkü dikdörtgen olunca köşegene yerleştirdiğiniz zaman kutular yandan kesinti
olup dışarı taşar.
Rana: Evet evet.
Funda: Zaten bir tane öğrenci sunarken dedi sen buraya dedi hipotenüs olduğu için çok
fazla yerleştirmen gerekirken şu aradakinden daha az yerleştiriyorsun ama dedi buraya
ne kadar çok yerleştirirsen bu sefer aşağı yerleştirmen çok zorlaşıyor biz ona göre tam
onu hesaplayıp ayarladık dedi.
Hande: Köşegen üzerine yerleştirmişti ama bu 189'u neye göre elde etmişti F7 de?
Rana: Çok doğru olduğunu düşünmüyorum, onu karesel bölge gibi düşündü aslında
dikdörtgen gibi değil de.
Funda: Ama o şey olarak düşündü, hem hipotenüse en çok yerleşiyor o zaman ben
köşegene maksimum yerleştireyim tarzında gitti.

Nasıl Depolayalım problemi ile ilgili bir başka çözüm yaklaşımında öğrenciler farklı bir
çözüm yaklaşımı olarak, çemberlerin uzunluğu 110 cm’yi geçmeyecek şekilde eşitsizlik
kurarak sıra sayısını hesaplamışlardı (bk. Tablo 4.4 Grup F2). Bu çözüm yaklaşımı ile ilgili
olarak toplantıdan sonra yapılan birebir görüşmede Ayfer öğretmenin önce çözüm
yaklaşımını anlamaya çalıştığı, sonra da bu çözüm yaklaşımının altında yatan öğrenci
düşünme şekli ile ilgili yorum yaptığı görülmekte. Bu örnek, öğretmenlerin mini
araştırmalarının nasıl öğrencilerin çözüm yaklaşımı ve düşünme şekilleri ile ilgili önemli
yorumlamalarla sonuçlandığını açıkça göstermekte.
Ayfer: Şu. Ha Berkay demişti değil mi? Mesela bak bu çok güzel daha Berkay daha
düzenli bir şekilde çizmiş. Burada bir eşitsizlik yakalamış.
Araştırmacı: Ne yapmış hocam burada açıklayacak olursak? Nasıl özetleyebiliriz?
Ayfer: Uzun kenara dizmiş. Uzun kenarı önce yan yana dizmiş 11 tanesini sonra 10
tanesini kaydırarak aralara yerleştirmiş. Sonra tekrar 11 tekrar 10 tekrar 11,10 toplam 6
sıra. 6 sıra oluyordu değil mi zaten? Altı sıra oluyor. Ondan sonra bunu şöyle göstermiş.
Burası 220’ydi, burası 110’du. Şurası 10 kök 3 olarak bulmuş. 10 kök 3, 10 kök 3, 10 kök
3. 5 çarpı kök 3 artı 10 ve 10 hesaplamış. 110 etmesi gerekiyor. Aslında burada şu burası
n çarpı 10 kök 3 deseydi bir formül bulacaktı. Ama direk şekil çizdiği için direk 50 demiş.
Burası n diyecekti o zaman daha net bir formül olurdu değil mi? n küçük eşittir 20’yi attı
90. N çarpı 10 kök 3. n küçük eşittir 9 kök 3 yerine 1,7 yazdığında aslında 9’u 1,7’ye
bölerek n’in 5 olduğunu göstermesi gerekiyordu ama bu formülden ziyade direk herhalde
çizmiş
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Tablo 4.4. Anadolu Lisesinden Grup F7 ve Grup F2’nin “Nasıl Depolayalım” Etkinliği İçin Çözüm
Yaklaşımı
GRUP F7
Strateji: Deponun tabanını bir kare kabul edip, çemberleri ilk olarak karenin köşegenine
yerleştirmişler. Diğer çemberleri de boşluklara, altta ve üstte oluşan üçgensel bölgelere,
yerleştirmişler. Bu şekilde kaç kutu sığacağını hesaplamışlar
Hata: Şekli düzgün çizmedikleri için matematiksel olarak bu dizilimde kaç tane çember sığacağını
yanlış hesaplamışlar.
Örnek Çözüm
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Tablo 4.4. Anadolu Lisesinden Grup F7 ve Grup F2’nin “Nasıl Depolayalım” Etkinliği İçin Çözüm
Yaklaşımı (devam...)
GRUP F2
Strateji-1: İlk önce deponun uzun kenarına çemberleri birbirine teğet olacak şekilde dizmeye
başladılar. Birbirlerine teğet üç çemberin merkezlerini birleştirerek eşkenar üçgenler elde ettiler. Kaç
sıra sığacağını hesaplamak çemberlerin uzunluğu 110 cm’i geçmeyecek şekilde eşitsizlik kurarak
sıra sayısını hesapladılar.
Örnek Çözüm
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Şekil 4.1: Anadolu öğretmen lisesinden bir grubun “Nasıl Depolayalım” etkinliği için çözüm yaklaşımı

Anadolu öğretmen lisesindeki uygulamalardan bir grup öğrencinin çözüm yaklaşımında
da, GrupF2’nin çözüm yaklaşımına benzer olarak eşitsizlik kullanılmıştı (bk. Şekil 4.1). Bu
çözüm yaklaşımında farklı olarak eşitsizlik kurarken, üç sıra kutuyu bir sıra olarak kabul edip
bu varsayım üzerinden eşitsizliği kurmuşlardı. Aşağıdaki diyalog öğretmenlerin, öğrencilerin
çözüm yaklaşımlarını anlayabilmek için çözümü analiz ettikleri mini araştırma sürecinin tipik
örneklerinden

birini

içermektedir.

Bu

mini

araştırma

Selda

öğretmenin

çözümde

anlayamadığı bir yeri diğer öğretmenler ile paylaşması ile başlayıp, öğrencilerin eşitsizlik
kavramını neden kullanmış olabilecekleri yönündeki sorusuyla devam etmektedir. Selda
öğretmenin bu soruları diğer öğretmenlerin de bu çözüm yaklaşımına odaklanmalarına,
çözümü yakından inceleyip, çözüm yaklaşımının altında yatan öğrencilerin matematiksel
düşünme şekilleri üzerine yorum yapmalarına sebep olmuştur.
Selda: Fakat ben şunu anlamadım alttaki 20 kök 3 artı 20 çarpı 2 küçüktür 110. Nasıl
bulmuş onu? Bir de şeyi anlamadım, 6 çarpı 10 çarpı 3 180 bulmuş ya onu nereden
bulmuş diye soru işareti yazmışım.
Meral: Şuradan şurası da 10 tane yerleştirmiş şu şekilde şurası da 6 tane
Selda: Ha 10 tane düşünüyor
Meral: Evet 10 tane şurada da zaten belirtmiş, 6 tane. Üstte de oradan 3 tane sıralamış
Selda: Eşitsizlik mantığı niye yani niye eşitsizlik kurma ihtiyacı duymuş?
Meral: Bu 110 dan daha küçük olmalıdır bu hesap
Selda: Ha şu bir yükseklik mi?
Meral: Evet o bir yükseklik sanıyorum
Selda: Hıı, onu anlamamışım tam
Kaan: Evet şurada şimdi biri 10 kök 3 iki tanesi 20 kök 3 artı 20
Selda: Ama iki tane değil ki 6 sıra demiş
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Meral: Yok buradaki iki tane h var burada, artı 20 var yukarıdan ve aşağıdan
Selda:. Çarpı 2 ne?
Kaan: 3'lü 3lü. Şimdi 3'lüsünün hepsi şey olmuş, 20 kök 3 artı 20 olmuş. Buraya bir üçlü
sıra daha gelecek O zaman çarpı 2 demiş, 108. İşte 110 dan küçük olacak. Hani şu
yüksekliğin hepsi şey dimi h'leri 10 kök 3 yazmış zaten onu. İki tane h olunca 10 kök 3 bir
de 10'ar dan 20 yarıçaplar gelecek. Aynısını kopyalamış şuraya

En son “Zıplayan Top” etkinliği için düzenlenen toplantıda da öğretmenler, ilk
toplantıdaki yaklaşımlarından çok farklı olarak, öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili
sorular sormaya ve bu sorular ile birlikte mini araştırmalarla öğrencilerin çözüm yaklaşımları
altında yatan matematiksel düşünme yapıları üzerine düşünüp tartışmaya başladılar.
Aşağıda her iki okulda yapılan toplantılardan alınan örneklerde öğretmenlerin mini
araştırmalarla çözüm yaklaşımlarını ve altında yatan düşünme yapısını anlamaya ve
yorumlamaya çalıştıkları görülmekte.
Anadolu lisesinde yapılan toplantıdan alınan ilk örnekte, ilk olarak Hande öğretmen
çözüm yaklaşımından ne anladığını diğer öğretmenler ile paylaşmakta. Bu grubun çözüm
yaklaşımı TabloA5 de özetlenmektedir. Burada öğrenciler 15 kattaki gözlemcinin topu 17 kez
görmesi için, 8. zıplayışa kadar her zıplayışta topun çıktığı yükseklik ile bir önceki yükseklik
arasındaki farkların toplamının 37’den küçük, 9. zıplayışa kadar her zıplayışta topun çıktığı
yükseklik ile bir önceki yükseklik arasındaki farkların toplamının 37’den büyük olması
gerektiğini eşitsizlik ile ifade etmişlerdir ve buradan da topun zıplama oranının bulunduğu
aralığı belirleyebilmişlerdir. Rana öğretmenin çözüm ile ilgili bir sorusu ile başlayan mini
araştırma sonrasında, öğretmenlerin çözüm yaklaşımının altında yatan düşünme yapısı
üzerine düşünüp tartıştıkları görülmekte. Bu mini araştırmanın sonunda diğer öğretmenlerin
yardımıyla Rana öğretmen de öğrencilerin çözüm yaklaşımını daha iyi anlamakta.
Hande: Bunlar şey 52 metreden. Aslında benim soruyu çözerken ki takıldığım ayrıntıya
takılmışlar aynı yaklaşım bence. 52 metreden atıldığında her zıplayıştaki orada
mesafeleri bulmaya çalışmışlar. Hani 52 metreden kaç birim, kaç metre aşağıda
Rana: O mesafeyi hesaplayarak neye ulaşacaklar?
Ayfer: O şekilde yol bulunmuyor mu?
Hande: O şekilde işte k’yı bulmaya çalışacaklar.
Ahmet: Yol bulmaz mı aldığı yol gibi değil mi?
Hande: Hani şu zıplayışlarda aldığı toplam gördüğü şeyden çıkarınca 37nin altında
kalıyor öbürü de 37'nin üzerinde 9. dan sonra. Yani toplam şeyden çıkarmış gözlemlediği,
hani zıplama sayısından o 8 defa zıpladığına göre.
Rana: Anladım bunların toplamı 37 den küçük olacak tamam.
Hande: Değişik bir bakış açısı. Çok enteresan. Böyle bir çözüm hiçbirimizin aklına
gelmedi.
Rana: Evet, hiç düşünemediğimiz bir yol evet.

Anadolu öğretmen lisesinde yapılan toplantıdan alınan aşağıdaki diyalogda da benzer
şekilde bir öğretmenin sorusuyla başlayan mini araştırmada öğretmenler öğrencilerin çözüm
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yaklaşımı altında yatan matematiksel fikri yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bu çözüm
yaklaşımında

öğrenciler,

deneme

yanılma

yöntemiyle,

farklı

zıplama

oranlarında

hesaplamalar yapıp, istenen sonuca ulaşmaya çalışmaktadırlar (bk. Tablo 4.5). Aşağıda
Kutay öğretmenin öğrencilerin denedikleri oranlar ile ilgili bir sorusuyla başlayan mini
araştırmada öğretmenler, öğrencilerin bu zıplama oranlarını neye göre belirlediklerini,
belirlerken neyi baz aldıklarını anlamaya çalışmaktalar.
Kutay: Bunlar hep alıp denemişler. İşte benim dediğim de niye bileşik kesir denenmemiş.
Benim aklıma hep o geliyor. Yani şu yorumu yaptılar mı, birin üstünde aldığı zaman topun
hiçbir zaman...
Kaan: Yani şunu söyleyeyim, 6/7 var bazı kâğıtlarda, 7/6 yi denedik dediler.
Selda: Hııı, denediler mi?
Kaan: Ben sordum 6/7 den niye başladınız diye.
Kutay: Niye; 7/6 da olabilir, 15/14 de olabilir!
Kaan: 7/6 yi denediklerini söylediler yalnız.
Araştırmacı: Buradaki deneme yanılma, yani hani böyle rastgele bir deneme yanılma mı
yoksa böyle mantık, sistematik bir deneme yanılma mı?
Selda: Herhâlde ilk verilen oran rastgele ama diğerleri çok da rastgele değil.
Kutay: Ama orada şey açıklıyorlar yani buraya yazmayıp da bazı şeyleri denediklerini
söylüyorlar. Belki buraya yazılmamış o. Niye payı paydasına yakın basit kesiri deniyor.
Hâlbuki payı paydası arası açık olanı hiç deneyen görmedim mesela ben. Ya da
deniyorlar, yazmıyorlar, ondan sonra buraya hemen 7/8. Yani nasıl 7/8? Niye 1/9
değil?2/3 payı paydaya yakın, onu mu genişletmişler acaba?
Kaan: Şey var, 4/5 var.
Selda: Bence 4/5 den şunun için başladılar. 2/3 olmaması gerektiğini biliyorlar, onun için
4/5 den başladılar çünkü kâğıtta 2/3 olmaması gerektiğini düşündüler diye düşündüm
ben. 4/5 i genişletmiş, 6/7, 5/6.
Kutay: Ama şu olabilir, şimdi biz matematiksel yorum yaptığımızda bu soruyu çözdükten
sonra denemeyle gitsem ben de yakın alırım niye çünkü top çok zıplıyor, kaliteli bir top
demek zıplama oranı baya yüksek olmalı bu yorumu yaptı mıydı ilk denemeye yukarıdan
başlar.
Selda: Zaten bir tanesini bulunca aralıkların ne kadar olduğunu görünce ona göre de
deneyebilir.
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Tablo 4.5. Grup H6’nın “Zıplayan Top” Etkinliği İçin Çözüm Yaklaşımı
GRUP H6
Strateji: 15 kattaki gözlemcinin topu 17 kez görmesi için, 8. zıplayışa kadar her zıplayışta topun
çıktığı yükseklik ile bir önceki yükseklik arasındaki farkların toplamının 37’den küçük, 9. zıplayışa
kadar her zıplayışta topun çıktığı yükseklik ile bir önceki yükseklik arasındaki farkların toplamının
37’den büyük olması gerektiğini eşitsizlik ile ifade etme. Buradan topun zıplama oranının bulunduğu
aralığı belirleme.
Hata: Aradaki farkları alırken, bir önceki yüksekliği almak yerine 52 metre yüksekliği alarak aradaki
farkları hesaplama
Örnek Çözüm
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Öğretmenlerin Öğrencilerin Hata ve Zorluklarıyla İlgili Bilgileri
Öğretmenler

öğrencilerin

grup

çözümlerinde

yapabilecekleri

ya

da

yaptıkları

hatalarında ve yaşayabilecekleri ya da yaşadıkları zorluklarında kullanacakları birçok soru
üretmişlerdir.

Öğretmenlerin

kullandıkları

soru

kategorileri

ilk

uygulamalardan

son

uygulamalara doğru değişim göstermiştir. İlk uygulamalarında daha yönlendirici bilinen bir
çözüm yolunu yaptırmaya yönelik, özellikle ipucu kelimelerle yönlendiren, yaptıkları işlemlere
odaklanılan ve soruyu çözmeye davet eden tarzda sorular kullanılırken daha sonraki
uygulamalarda daha geniş perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu, kendi çözümlerini
değerlendirmelerini sağlayan ve farklı yaklaşımları da düşünmelerini sağlayan tarzda sorular
üretmişlerdir. İlk uygulamalardan son uygulamalara doğru değişen soru tarzı, uygulama
zamanı ve soru çeşidiyle birlikte aşağıda sunulan örneklerle desteklenmektedir.
Meral: Önermeleri nasıl kullanıyorduk? Hangi bağlaçları kullanabilirsiniz? Daha sonra
doğruluk tablosu yapabilir miyiz? tarzı soruları gruplar zorlandığında kullanabiliriz (ilk
uygulama- adım adım öğrenciyi çözüme yönlendirici soru tipi).
Rana: Eğer zorlanırlarsa “ve” “ veya” kelimelerini vurgularız böylece önermeleri
hatırlayacaklardır (ilk uygulama-ipucu kelimelerle yönlendiren soru tipi).
Ayfer: Eğer doğruluk tablolarında hata varsa doğruluk tablolarını göstermelerini ve
doğruluk tablolarını tekrar hazırlamalarını isteyebiliriz bu şekilde gösterirken hatalarını
fark edeceklerdir (ilk uygulama- işlemlere odaklanılan soru tipi).
Funda: Öncelikle, onlara soruyu anlayıp anlamadıklarını veya sorularının olup olmadığını
sorarım (ilk uygulama-sorunun çözümüne davet eden tarzda soru tipi).
Selda: Eğer sadece genel ortalamayı düşünerek yaparlarsa o zaman farklı bir yaklaşımın
olup olamayacağını ya da farklı bir kriter olup olamayacağını sorarım (üçüncü uygulamafarklı yaklaşımları düşünmelerini sağlayan soru tipi).
Kutay: Eğer azalan bir grafik çizerlerse o zaman depoda delik olmadığı müddetçe
yüksekliğin nasıl azaldığını sorabiliriz (dördüncü uygulama- kendi sonuçlarıyla gerçek
yaşam durumunu karşılaştırmalarını sağlayan açık uçlu bir soru).
Hande: Eğer daha az konserve kutusu sığdırabilecekleri bir metot seçerlerse o zaman bu
metotla ne kadar sığdırabileceklerini ve boş kalan alanların az mı çok mu olduğunu
sorabiliriz (beşinci uygulama- kendi çözümlerini değerlendirmelerini sağlayan soru tipi)

Öğretmenlerin kullandıkları soru kategorileri ilk uygulamalardan son uygulamalara
doğru

değişim

göstermiştir.

Bu

değişim,

öğretmenlerin

gözlemleriyle,

toplantılarda

meslektaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla ve uygulamalarda grupları dinleyerek, gruplardan
gelen anlık sorulara dönüt vererek gelişim göstermiştir. İlk uygulamalarda, öğretmenlerin
öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını dinlemekten kaçtıkları, daha çok adım adım kendi
çözümlerine yönlendirdikleri veya sadece onları çözüme davet edici sorular kullanarak,
grupları kendi çabalarına bıraktıkları veya yaklaşımdan öte çözümdeki işlem hatalarına
yönelik sorular sordukları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu gözlemler öğretmenlerin kendi
cümleleriyle de desteklenmiştir.
Rana: Aslında ben gruplara sadece gördüğüm işlemsel hatalarında müdahale ettim.
Zaten aslında onlardan gelen sorulara o esnada cevap vermek o kadarda kolay bir iş
değil çünkü önce onların çözüm yaklaşımını iyice anlamak ve hâkim olmak gerekiyor
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Meral: Biz (öğretmenler) öğrencilere sınıflarımızda soru çözerken yardım etmeye o kadar
alışmışız ki burada da hemen çözsünler istedim o yüzden de ipuçları verdim
Selda: Aslında grupların çözüme kendilerinin ulaşması çok önemli o yüzden kendi
çabalarına bıraktım ve hangi yaklaşımı kullanmak istiyorlarsa o yaklaşımı kullanmalarına
izin verdim.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci uygulamalarda ise öğretmenlerin grupların yanında daha
fazla zaman geçirdikleri, grupların çözüm yaklaşımlarını ve anlık sorularını dinlediklerini ve
bunun üzerinden onların çözüm yaklaşımlarını ve bakış açılarını genişletici sorular sordukları
gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, analiz sonuçları öğretmenlerin kendi belirledikleri hata ve
zorlukların yanında uygulama öncesi ve sonrası toplantılarda meslektaşları tarafından
belirlenen hatalar ve zorluklar üzerine de sorular ürettiklerini göstermektedir.
Anadolu lisesinin dördüncü uygulama öncesi toplantısında, öğretmen diyaloglarından
alınan aşağıdaki bölüm öğretmenlerin meslektaşlarının belirlediği hata ve zorluklar üzerine
soru üretmeye çalıştıklarını desteklemektedir.
Ayfer: Bence bütün öğrenciler grafik çizerken zorlanacaklardır. Birçoğu doğrusal grafik
çizebilir, o zaman ne yapabiliriz.
Rana: Belki logaritmik ve üstel fonksiyonların grafiklerini hatırlayıp hatırlamadıklarını
sorabiliriz bu şekilde grafikler arasında bağlantı kurabilirler.
Hande: Öğrenciler birde artarak artan ve azalarak artan grafiklerini karıştırabilirler.
Deponun hacmi artarken onlar artarak artan grafik çizebilirler.
Ayfer: O zaman grafiklerini yeniden çizmelerini doğru olup olmadığını sorgulamalarını
isteriz ve artarak artan çizerlerse yüksekliğin artışını yorumlamalarını isteyebiliriz.
Funda: Veya grafiklerini yeniden
karşılaştırmalarını sorabiliriz.

incelemelerini

isteyip,

grafikleriyle

depoları

Anadolu lisesinin dördüncü uygulama sonrası toplantısında, öğretmen diyaloglarından
alınan aşağıdaki bölüm öğretmenlerin kendi belirledikleri veya meslektaşlarının belirledikleri
beklenmedik çözüm yaklaşımları, hatalar ve zorluklar karşısında soru üretmeye çalıştıklarını
desteklemektedir.
Ayfer: Benim sınıfımda birçok grup grafiklerini zaman değişkenini kullanarak çizdiler.
Rana: Evet çözüm kâğıtlarında gördüm… Belki bu hatanın üstesinden şu soruyla
gelinebilirdi, ben sizden bir kova su istesem burada zaman önemli midir? İsterseniz
kovayı bir muslukla isterseniz iki muslukla doldurun önemli olan benim istediğim bir kova
su, burada zamanın etkisi nedir?
Funda: Veya gruplara şu şekilde sorulabilir, soru size neyi soruyor? Hangi değişkenler
arasındaki ilişki soruluyor? Sizin grafiğiniz bununla uyumlu mu?

Anadolu öğretmen lisesinin dördüncü uygulama öncesi toplantısında, öğretmen
diyaloglarından alınan aşağıdaki bölüm öğretmenlerin meslektaşlarının belirlediği hata ve
zorluklar üzerine soru üretmeye çalıştıklarını desteklemektedir.
Kaan: Bence birçok grup grafik çizemeyecektir ya da bütün depolar için doğrusal grafikler
çizeceklerdir
Selda: Grafik çizimi zaten sınıflarımızda da zor bir çalışma öğrenciler için
Araştırmacı: peki ne yapılabilir?
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Selda: Belki o anda, yüksekliğe ve depodaki suyun hacmine değerler vermeleri ve bu
değerleri koordinat sistemine aktarmaları istenebilir belki bu şekilde grafiklerin nasıl
olabileceğini düşünürler
Meral: Bence doğru yorumlayıp yanlış çizebilirler, senin de [Selda] dediğin gibi değerleri
aldıklarında eğri yerine doğrusal bir grafik çizebilirler, o zamanda sorularla grafiklerini
kontrol etmelerini ve grafiklerinin yorumlarını yansıtıp yansıtmadığını sorabiliriz. Belki o
zaman doğrusal olmayacağını düşünebilirler
…
Selda: Bence bazı gruplar doğru yorumlar yapabilirler fakat grafiğe yanlış aktarabilirler
örneğin yüksekliğin arttığını fakat yavaşça arttığını ifade edip, azalan bir grafik çizebilirler.
O zaman grafikleri üzerinde değerler vermeleri istenip, yorumlarını yansıtıp yansıtmadığı
sorulabilir ya da soruyu daha net anlamaları için soruyu tekrar okumaları, değişkenlerin
neler olduğu, görevlerinin ne olduğu sorulabilir
Meral: Ya da benzer bir örnek verebiliriz, bir bardağı suyla doldururken yüksekliğin
artacağımı yoksa azalacağımı sorulabilir. Bu şekilde hatalarını kendileri fark edebilir.

Anadolu öğretmen lisesinin dördüncü uygulama sonrası toplantısında, öğretmen
diyaloglarından

alınan

aşağıdaki

bölüm

öğretmenlerin

kendi

belirledikleri

veya

meslektaşlarının belirledikleri beklenmedik çözüm yaklaşımları, hatalar ve zorluklar
karşısında soru üretmeye çalıştıklarını desteklemektedir.
Kaan: Benim sınıfımda bütün gruplar doğru yorumladı fakat bütün depolar için grafikleri
doğrusal çizdiler, azalarak artan ya da artarak artan grafikler çizemediler.
Kutay: Sen ne yaptın?
Kaan: Doğrusal olup olamayacağını sordum fakat üzerinde düşünseler de grafiklerini
değiştirmediler.
Selda: Sen [Kaan’a] belki öğrencilerine doğrusal grafiğin yorumlarını yansıtıp
yansıtmadığını sorabilirdin bu şekilde sana açıklarken belki kendileri hatalı çizimlerini fark
edebilirlerdi.
Kutay: Ayrıca bütün depolar için grafiklerin nasıl aynı olabileceğini sorabilirdin.
Meral: Evet, mesela şu şekilde sorulabilirdi silindir için doğrusal olan grafik, küre içinde
aynı mıdır? ve ya değer verip grafiklerini tekrar çizmeleri istenebilir, belki bu şekilde hatalı
grafiklerini fark edebilirlerdi.
Selda: Üstel fonksiyonların grafiğini hatırlayıp hatırlamadıkları da sorulabilirdi böylece
belki eğrileri düşünürlerdi.

4.1.1.2. Öğretmenlerin Pedagojik Bilgilerindeki Değişim
Öğrenci Çözümlerini Sunumu
Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri üzerine her iki
okulda da ilk uygulamalarda nasıl bir çalışma yapılacağının net olmadığı belirtilirken,
öğretmenler öğrencilerin kendi isteklerine bırakılabileceğini, bütün gruplara farklı çözüm
stratejilerini gösterebilmek için sadece farklı stratejileri kullanan grupların kaldırılabileceğini
ve gruplarından seçtikleri bir kişinin grupları adına sunumu yapabileceklerini belirttiler. Ancak,
uygulamalarla birlikte, öğretmenler çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı
ve nedenleri üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Bütün öğretmenler, eğer zaman varsa bütün
grupların sunum yapması gerektiğini çünkü bütün grupların çok fazla zaman ve emek
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harcadığını ve kendilerini ifade etmek isteyeceklerini bildirdiler, eğer zaman sınırlıysa bütün
gruplara farklı çözüm stratejilerini gösterebilmek için sadece farklı stratejileri kullanan
grupların kaldırılabileceğini bildirdiler. Son uygulamalarda bütün öğretmenler tarafından
belirlenen sunum sırası ise basit yaklaşımdan daha sistematik yaklaşıma doğru olması
yönündeydi, bu strateji farklı öğretmenler tarafından farklı sebeplerle belirtilmiştir. Sebep
olarak ilk sistematik yaklaşıma sahip gruplar sunum yaparsa diğer basit yaklaşım kullanan
grupların sunum yapmak istemeyebilecekleri ve basitten sistematiğe doğru sunumlar
yapıldığında sunumların birbirini bütünleyeceği ve farklı fikirleri ve stratejileri tartışmak için
daha fazla zaman kalacağı öne sürülmüştür. Sunum sırası üzerine geliştirilen diğer stratejiler
ise grupların çözüm stratejileri arasında basit veya sistematik ve tek veya daha fazla strateji
kullanılmış gibi farklar yoksa sunum sırasının grupların kendi isteklerine göre bırakılabileceği
veya grupların öğretmen tarafından rastgele kaldırılabileceği üzerinedir. Aynı zamanda,
öğretmenler sunumlar sırasında bir grubun bütün üyelerinin yer alması gerektiğini çünkü bu
şekilde her bir üyenin kendi fikirlerini savunabilecekleri ve grup çözümünü savunabilecekleri
bir ortamın sağlandığını bildirdiler. Ek olarak, öğretmenler sunumlar sırasında grup
etkileşimlerinin

fikirlerin

karşılaştırılmasında

ve

seçiminde,

sorunun

gereklerinin

karşılanmasında önemli olduğu için; öğretmenlerin grupları soru sormaya teşvik etmesi
gerektiğini ve kendisinin de sorular sorarak, tartışmada etkin bir rol alması gerektiğini
savundular. Ayrıca, çözümlerin yanlış ve eksik kısımlarında grupların eksikliklerinin farkında
olabilmeleri için dönüt verilmesi gerektiğini belirttiler.
Çalışmanın sonuçları çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve
nedenleri

üzerine

geliştirilen

pedagojik

stratejilerin,

öğretmenler

farklı

stratejileri

uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve
meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal
olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Pedagojik stratejilerin, öğretmenlerin gözlemleriyle
ve toplantılarda meslektaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla kavramsal olarak bağlandığı ve
sağlamlaştığı,

aşağıda

belirtilen

toplantılarda

öğretmenler

arasında

gerçekleşen

diyaloglardan alınan kesitlerle desteklenmektedir
Anadolu lisesinin ikinci uygulama sonrası toplantısında öğretmenler arasında
gerçekleşen diyaloglardan alınan aşağıdaki bölüm, çözümlerin sunum organizasyonu
stratejisinin bir birleşeninin uygulamalardaki gözlemler ve toplantılarda meslektaşlarla yapılan
tartışmalarla nasıl şekillendiğini göstermektedir. Grubun seçtiği bir kişinin grup adına sunumu
yapma bileşeni sunumlarda bir grubun bütün üyelerinin yer alması gerektiği çünkü bu şekilde
her bir üyenin kendi fikirlerini savunabilecekleri ve grup çözümünü savunabilecekleri bir
ortamın

sağlandığı

fikrine

değişimi

diyaloglarından

alınan

aşağıdaki

bölümle

desteklemektedir
166

Funda: Ben gruptan seçilen bir delegenin grup adına tahtada sunum yapması sırasında
şunu gözlemledim, diğer grup üyeleri de çıkıp ben gruptan farklı bir çözüm yaptım
diyebiliyor, o yüzden sadece delegenin yaptığı sunumun etkili olduğunu düşünmüyorum.
Bunun yerine bütün grup üyeleri sunum esnasında tahtada olabilir.
Rana: Olabilir. Çünkü aynı zamanda öğretmen ve diğer gruplar çözüm yaklaşımı üzerine
sorular sorduğunda sadece delege cevap vermeye çalışıyor buda uygun değil eğer hepsi
(bütün grup üyeleri) sunumda birlikte olursa bütün grup üyelerinin grubun çözüm
yaklaşımını savunma şansı olur.
Hande: Bu şekilde, eğer bütün grup üyeleri yaklaşımlarını savunursa, bizde(öğretmenler)
zamanı daha etkili kullanmış oluruz.
Funda: Aynı zamanda zamanı daha iyi organize edebilmek için, bütün gruplara
sunumlardan önce hepsinin 3veya 5 dakikalarının olduğunu söylersek böylece onlarda
sunumlarını bu süreye göre organize ederler.
Rana: Sunum süreleri vermek gerçekten iyi bir fikir.

Anadolu öğretmen lisesinin üçüncü uygulama sonrası toplantısında öğretmenler
arasında

gerçekleşen

diyaloglardan

alınan

aşağıdaki

bölüm,

çözümlerin

sunum

organizasyonu stratejisinin bir birleşeninin uygulamalardaki gözlemler ve toplantılarda
meslektaşlarla yapılan tartışmalarla nasıl şekillendiğini göstermektedir. Sunumlar sırasında
grup etkileşimlerinin fikirlerin karşılaştırılmasında ve seçiminde, sorunun gereklerinin
karşılanmasında önemli olduğu bileşeninin oluşumu diyaloglarından alınan aşağıdaki
bölümle desteklemektedir
Selda: Benim uygulamalarımda sunumlar için hep sınırlı zamanım kaldı, bu yüzdende
grupların birbirine soru sormalarını istemedim çünkü grupların tartışmaları çok fazla
zaman alıyor. Ancak grupların birbirine soru sormaları çok önemli çünkü gruplar benimde
fark edemediğim farklı bakış açılarını yakalıyorlar ve bu şekilde değişik fikirleri tartıştıkları,
en etkili çözüm yaklaşımını belirledikleri etkili tartışma ortamları oluşuyor…
Meral: Ben grupların sunumu bittikten sonra mutlaka birbirlerine soru sormalarına izin
veriyorum çünkü gruplar sunum yapan grubun yaklaşımını daha netleştirmek ya da
hatalarını, eksikliklerini fark ettirmek adına gerçekten etkili sorular soruyorlar o yüzden
grupların fikirlerini paylaşmak adına etkileşimleri çok önemli.
Kutay: Bütün gruplar çözüm yaklaşımları üzerine gerçekten çok zaman harcıyorlar ve
sorunun ne istediğini çok iyi biliyorlar bu bakış açısıyla öğretmenden bile daha kolay bir
şekilde çözümlerin eksik kısımlarını fark ediyorlar. Gruplar sunum yapan grubun
çözümünü belki düşünmüş ve sonunu getirememiş ya da hiç düşünmedikleri bir yaklaşım
oluyor bu yaklaşımları anlayabilmek adına da sorular soruyorlar.
Meral: Evet hocam özellikle bizden (öğretmenden) daha etkili sorular sordukları kısmına
kesinlikle katılıyorum.

Modelleme Etkinliklerinin Sonunda Dersin Toparlanması
Sorunun

çözülmesinin

ve

çözümlerin

sunulmasının

ardından

dersin

nasıl

toparlanılacağı üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda modelleme etkinliğinin
çözümünün

öğretmenlerin

kendi

yaklaşımları

üzerinden

yapılabileceği

belirtilirken;

uygulamalarla birlikte, öğretmenler sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının
ardından dersin nasıl toparlanılacağı üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Bütün öğretmenler,
etkinliğin içindeki ana matematiksel kavramın verilmesi gerektiğini, aynı zamanda problem
durumu için ürettikleri modelin benzer hangi durumlar için uygulanabileceğinin sorulması
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gerektiğini çünkü bu şekilde öğrencilerde kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceğini ve matematiğe
karşı olumlu bir tutum

sergileneceğini belirttiler. Ek olarak, öğrenciler tarafından

düşünülmeyen çözüm yaklaşımlarının farklı bakış açıları kazandırmak üzere öğretmen
tarafından açıklanabileceği ve çözüm sırasında düşünülen fakat o esnada geliştirilemeyen
çözüm yaklaşımlarının ev ödevi olarak verilip, üzerinde okul dışında da çalışarak uygun
yaklaşımlar üretmelerinin sağlanabileceğini bildirdiler.
Çalışmanın sonuçları sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının ardından
dersin nasıl toparlanılacağı üzerine geliştirilen pedagojik stratejilerin, öğretmenler farklı
stratejileri uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte
ettikçe ve meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha
kavramsal olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Pedagojik stratejilerin, öğretmenlerin
gözlemleriyle ve toplantılarda meslektaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla kavramsal olarak
bağlandığı

ve

sağlamlaştığı,

aşağıda

belirtilen

toplantılarda

öğretmenler

arasında

gerçekleşen diyaloglardan alınan kesitlerle desteklenmektedir.
Anadolu lisesinin dördüncü uygulama öncesi toplantısında öğretmenler arasında
gerçekleşen diyaloglardan alınan aşağıdaki bölüm, Sorunun çözülmesinin ve çözümlerin
sunulmasının ardından dersin nasıl toparlanılacağı stratejisinin bir birleşeninin “Modelleme
etkinliği içindeki ana matematiksel kavramın verilmesi ve aynı zamanda problem durumu için
ürettikleri modelin benzer durumlar için uygulanmasının istenmesi” uygulamalardaki
gözlemler

ve

toplantılarda

meslektaşlarla

yapılan

tartışmalarla

nasıl

şekillendiğini

göstermektedir.
Funda: Değişim kavramı burada (Su Deposu) mutlaka açıklanmalı, Öğrenciler
yüksekliğin, depodaki su miktarına göre nasıl değiştiğini ve bu değişimin grafiğinin nasıl
olması gerektiğini mutlaka anlamalılar, biz bu kavramı sonunda gene de açıklamalıyız.
Hande: Öğrenciler burada artan grafikleri öğreniyorlar biz (öğretmenler) azalan grafikleri
ev ödevi olarak sorabiliriz.
Rana: Biz (öğretmenler) burada dolan depolar yerine eğer dolu depolar boşalıyor olsaydı
yüksekliğin depodaki su miktarına bağlı değişimi nasıl olurdu diye sorabiliriz
Funda: Bu şekilde değişim kavramını kalıcı olarak öğreneceklerdir.
Ayfer: Bu bizim (öğretmenler) içinde geçerli bu şekilde bu soruyu hiç unutmayacağız ve
bu soruyu değişim kavramını öğretirken kullanabileceğiz.

Anadolu öğretmen lisesinin dördüncü uygulama öncesi toplantısında öğretmenler
arasında gerçekleşen diyaloglardan alınan aşağıdaki bölüm, Sorunun çözülmesinin ve
çözümlerin sunulmasının ardından dersin nasıl toparlanılacağı stratejisinin bir birleşeninin
“Çözüm sırasında düşünülen fakat o esnada geliştirilemeyen çözüm yaklaşımlarının ev ödevi
olarak

verilip,

üzerinde

okul

dışında

da

çalışarak

uygun

yaklaşımlar

üretmeleri”

uygulamalardaki gözlemler ve toplantılarda meslektaşlarla yapılan tartışmalarla nasıl
şekillendiğini göstermektedir.
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Meral: Bizler (öğretmenler) mutlaka öğrencilerden çözümleri sırasında düşündükleri fakat
sınırlı zaman sebebiyle geliştirmeye fırsatları olmadığı yaklaşımları ev ödevi olarak verip
okul dışında geliştirmelerini bekleyebiliriz. Örneğin yaz işi probleminde bir grup standart
sapmayı kullanmak istedi fakat bu yaklaşımı zamanları olmadığı için geliştiremediler ve
bıraktılar bende bu yaklaşımı ev ödevi olarak yapmalarını istedim grup zaten hocam
bizde çok merak ettiğimiz için yapacaktık dediler, şimdi onların bu yaklaşımını dört gözle
bekliyorum.
Kutay: Bence bu şekilde, öğrenciler soruyu farklı yaklaşımlarla ve farklı bakış açılarıyla
çözmeye çalıştıkça, matematiği de formüller yığını olarak görmezler artık.
Selda: Öğrenciler matematiğe karşı daha pozitif bakmaya başlayacaklardır artık çünkü
problem içindeki durumun uygulanabilirlik alanlarını görme şanları oluyor. Bu sebeple
yarım kalan, düşünülen ve ilerletilemeyen yaklaşımların ev ödevi olarak verilmesi
gerçekten güzel bir fikir.

Gruptaki Kişi Sayısının ve Gruptaki Kişilerin Nasıl Belirleneceği
Grup yapısı üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda matematiği iyi olan, matematik
yazılılarında iyi puan alan öğrencilerin, daha iyi fikir yürütecekleri düşünüldüğü için gruplara
dağıtılması yönünde karar alınırken ve gruptaki kişi sayısı Anadolu lisesinde beş altı kişi
olarak, Anadolu öğretmen lisesinde 3 kişi olarak belirtilirken. Uygulamalarla birlikte,
öğretmenler gözlemlerine dayanarak bu uygulamalarda öğrencilerin farklı karakterlerini
keşfettiklerini, örneğin yazılı notu iyi dedikleri matematiği iyi diye atfettikleri öğrencilerin bu
uygulamalarda geri planda kalabilirken zayıf diye nitelendirdikleri öğrencilerin çok üretken
fikirlerle karşılarına çıktıklarını ve çözüm yaklaşımını ilerlettiklerini belirttiler. Aynı şekilde
klasik derslerinde derse katılmayan, sessiz sakin öğrencilerin de bu uygulamalara aktif olarak
katıldıklarını söylediler. Gruptaki kişi sayısı Anadolu öğretmen lisesinde, öğrencilerin grup
içerisinde aktif katılımına imkân verdiği için 4 olarak belirtilirken, Anadolu lisesinde eğer işlem
fazlaysa grup sayısı 4-5, yorum fazlaysa 3-4 belki daha az diye nitelendirildi ve işlem
fazlaysa grup içinde görev paylaşımı yapılarak herkese bir görev düşeceği için, aktif katılımın
sağlanabileceği için 4-5 kişi olabileceği, eğer yorum ağırlıklıysa ise tartışmaya imkan
yaratmak için grup sayısının 3-4 veya daha da az olabileceği olarak açıklanmıştır. Ek olarak,
her iki okulda da grup yapısının kızlı erkekli karma olması üzerine karar alınmıştır. Kızlı
erkekli karma olarak belirlenmesinin sebebi iki şekilde açıklandı kimi öğretmenler kızların ve
erkeklerin farklı hayat tecrübeleri ve yetenekleri olduğu için ve bu uygulamalarda bu
becerilerin etkin olduğunu gözlemledikleri için karma grup olduğunda farklı görüşlerden ve
becerilerden faydalanılabileceği ve çözüm sürecinin daha aktif geçeceği olarak gösterirken,
kimi öğretmenler kızlı erkekli karma grup istemelerinin sebebini sadece kızlardan ya da
sadece erkeklerden oluşan gruplarda grup içinde soru haricinde çok farklı konuların
konuşulacağı ve çözüm sürecine aktif olarak katılmayacakları fakat karma olursa konu dışı
konuşmaların sınırlanacağını ve çözüme odaklanacaklarını belirterek açıklamıştır. Aynı
zamanda grup yapısı üzerine grupları öğrencilerin kendileri oluşturması üzerine karar alındı
çünkü kendileri oluşturduklarında daha fazla grup olarak hissettiklerini, daha işbirlikçi
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çalıştıklarını ve grup çalışmasındaki katılımlarının daha aktif olduğunu belirttiler. Ek olarak,
grup yapısına bir öğretmenin müdahale etmesinin anlamsız olduğunu çünkü öğrencilerin
klasik sınıf içindeki karakterleri ile bu uygulamalardaki karakterlerinin farklı olduğu için baz
alacakları kriterlerin olmadığını nitelediler, sadece grupları kızlı erkekli karma oluşturmalarını
isteyebileceklerini belirttiler.
Çalışmanın sonuçları, gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği
üzerine geliştirilen pedagojik stratejilerin, öğretmenler farklı stratejileri uygulamalardaki farklı
bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve meslektaşlarıyla birlikte
tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal olarak bağlandığını
ortaya çıkarmaktadır. Pedagojik stratejilerin, öğretmenlerin gözlemleriyle ve toplantılarda
meslektaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla kavramsal olarak bağlandığı ve sağlamlaştığı,
aşağıda belirtilen toplantıda öğretmenler arasında gerçekleşen diyaloglardan alınan kesitle
desteklenmektedir.
Anadolu lisesinin üçüncü uygulama öncesi toplantısında öğretmenler arasında
gerçekleşen diyaloglardan alınan aşağıdaki bölüm, gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin
nasıl belirleneceği üzerine geliştirilen pedagojik stratejilerin bir birleşeninin matematiği iyi
olan, matematik yazılılarında iyi puan alan öğrencilerin, daha iyi fikir yürütecekleri
düşünüldüğü için gruplara dağıtılması yönünde alınan kararın, grupları öğrencilerin kendileri
oluşturması fikrine değişimi, uygulamalardaki gözlemler ve toplantılarda meslektaşlarla
yapılan tartışmalarla nasıl şekillendiğini göstermektedir.
Funda: Bu uygulamada [Yaz işi etkinliği], öğrencilerin grupları kendilerinin oluşturmasına
izin verdim, önceden iyi öğrencileri dağıtmaya çalışıyordum, içine kapanıklarla daha açık
fikirli olanları bir araya getirmeye çalışıyordum ama fark ettim ki öğrencilerin bu
uygulamalardaki karakterleri ile klasik sınıf içindeki karakterleri çok farklı. Örneğin, Salih’i
hiç unutamıyorum normalinde sınıfta hiç konuşmaz derse hiç katılmaz fakat bu grup
çalışmasında lider rolü aldı, çalışmaya aktif bir şekilde katıldı ve sunumda da çözümü çok
güzel savundu, bu gerçekten şaşırtıcıydı.
Hande: Öğrencilerin gerçekten bu uygulamalardaki karakterleri çok farklı oluyor, bizim hiç
çalışmaz dediğimiz öğrenciler, grup çalışmasına aktif olarak katılıyorlar.
Rana: Fakat ben yine de emin değilim eğer iyi öğrencileri [matematik yazılılarında iyi
puan alan] gruplara dağıtmazsak, belki gruplar sonuç bulamayacaklar ve kendilerini kötü
hissedecekler
Ayfer: Ben uygulamamda iyi öğrencileri gruplara dağıtmadım fakat bütün gruplar bir
çözüm üretti tamam bazı gruplar daha basit çözümler sunarken bazıları daha kompleks
çözümler sundular ama bu yine de yazılardan aldıkları puanlarla ilişkili değildi
Hande: Zaten bizim bütün öğrencilerimiz başarılı o yüzden iyileri dağıtmaya ihtiyacımız
yok
Rana: Evet aslında bende sınıfımda bunu gözlemledim örneğin Yeşim grup çalışmasında
çok güzel düşündü ve çözüme çok iyi katkıda bulundu, fakat ben bu öğrencimin sesini ilk
defa duydum çünkü sınıfta hiç derse katılmaz ve yazılıları da kötüdür… sanırım en iyi
strateji grup yapısına müdahale etmemek ve onların kendilerinin oluşturmasına izin
vermek.
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Öğrencilere Derste Yapılacakların Açıklanması
Derste yapılacakların açıklanması üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda bir
çalışma yapılmazken ve yönlendirmeden nasıl giriş yapılacağının net olmadığı belirtilirken.
Uygulamalarla birlikte, öğretmenler derste yapılacakların açıklanması bölümünde ortak
olarak, sorunun konu bağlamıyla ilgili bir açıklama yapılmaması çünkü açıklamanın
öğrencilerin çözüm stratejilerini sınırlayacağı; önce bireysel okuyacakları, daha sonra grup
olarak çalışacakları ve grup olarak bir yorum yapacakları, ortak bir çözüm ortaya koyacakları
daha sonra poster kâğıtları hazırlayıp sunum yapacakları süreleriyle birlikte verilmeli gibi
yapılacakların net ve süreleriyle birlikte açıklanması; aynı zamanda ilk defa uygulama yapılan
gruplarda, grup çalışma kurallarının önceden açıklanabileceği, gruplarda paylaşımcı olmaları,
iletişim kurmalarının istenebileceği çünkü öğrencilerin grup çalışmasına alışkın olmadıkları
için bu grup çalışma kurallarının verilebileceği üzerine ortak kararları belirttiler.
Çalışmanın sonuçları öğrencilere derste yapılacakların açıklanması üzerine geliştirilen
pedagojik stratejilerin, farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe
ve meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha
kavramsallaştırıldığı ve içselleştirildiğini ortaya çıkarmaktadır. Pedagojik stratejilerin,
öğretmenlerin

gözlemleriyle

ve

toplantılarda

meslektaşlarıyla

yaptıkları

tartışmalarla

kavramsal olarak bağlandığı ve sağlamlaştığı, aşağıda belirtilen toplantıda öğretmenler
arasında gerçekleşen diyaloglardan alınan kesitle desteklenmektedir.
Anadolu öğretmen lisesinin ikinci uygulama öncesi toplantısında öğretmenler
arasında gerçekleşen diyaloglardan alınan aşağıdaki bölüm, Derste Yapılacakların
Açıklanması üzerine geliştirilen pedagojik stratejilerin bir birleşeninin modelleme sürecini
yüzeysel açıklama yerine, ayrıntılı ve zamanları ile birlikte açıklama fikrine değişiminin,
uygulamalardaki gözlemler ve toplantılarda meslektaşlarla yapılan tartışmalarla nasıl
şekillendiğini göstermektedir.
Selda: Bence ne yapacakları adım adım açıklanmalı çünkü böyle bir sürece alışkın
değiller ve beş–on dakikada problemi çözebileceklerini düşünüyorlar. O yüzden süreç
ayrıntılı bir şekilde ve süreleriyle birlikte açıklanmalı böylece öğrenciler kendilerinden ne
beklendiğini ve ne kadar süre içinde beklendiğini bilirler.
Kutay: Bu çok olası bir şeydi zaten çünkü öğrenciler test tipi sorulara alışkınlar bu
yüzdende en fazla beş dakikamızı alır diye düşünüyorlar ve kendileri bireysel olarak
çözmeye çalışıyorlar.
Meral: Bu yüzden biz [öğretmenler] öncelikle onlardan soruyu okumalarını, bireysel
çözüm üretmelerini ve daha sonra grup olarak çalışmalarını ve sunum yapacaklarını
belirtip her bir sürecin zamanını vermeliyiz ki onlarda kendilerini organize edebilsinler.

Sorunun Anlaşılmasını Sağlamak ve Soruya Isındırmak İçin Yapılanlar
Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler üzerine her
iki okulda da ilk uygulamalarda bir çalışma yapılmazken ve nasıl bir çalışma yapılacağının
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net olmadığı belirtilirken. Uygulamalarla birlikte, öğretmenler sorunun anlaşılmasını sağlamak
ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Farklı bir örnek
üzerinden görevlerinin tekrar belirtilebileceği, Bu soruda ne isteniyor?, Göreviniz nedir? gibi
sorularla

anlamadıkları

belirtilmiştir.

Soruda

kısımların

anlaşılmayan

netleştirilebileceği
kısımların

net

bir

ve

soruya

şekilde

yönlendirilebileceği

öğretmen

tarafından

açıklanabileceği ya da net olmayan bölümler üzerine tartışma ortamının yaratılabileceği
söylenmiştir. Soruya ısındırmak için uygun somut modellerin kullandırılabileceği veya somut
modeller uygun değilse simülasyonların gösterilebileceği belirtilmiştir.
Çalışmanın sonuçları Sorunun Anlaşılmasını Sağlamak ve Soruya Isındırmak için
yapılanlar

üzerine

geliştirilen

pedagojik

stratejilerin,

öğretmenler

farklı

stratejileri

uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve
meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal
olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Pedagojik stratejilerin, öğretmenlerin gözlemleriyle
ve toplantılarda meslektaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla kavramsal olarak bağlandığı ve
sağlamlaştığı,

aşağıda

belirtilen

toplantılarda

öğretmenler

arasında

gerçekleşen

diyaloglardan alınan kesitlerle desteklenmektedir.
Anadolu öğretmen lisesinin üçüncü uygulama öncesi toplantısında öğretmenler
arasında gerçekleşen diyaloglardan alınan aşağıdaki bölüm, Sorunun Anlaşılmasını
Sağlamak ve Soruya Isındırmak için yapılanlar üzerine geliştirilen pedagojik stratejilerin bir
birleşeninin “Soruda ne isteniyor?, Göreviniz nedir? gibi sorularla anlamadıkları kısımların
netleştirilebileceği ve soruya yönlendirilebileceği” uygulamalardaki gözlemler ve toplantılarda
meslektaşlarla yapılan tartışmalarla nasıl şekillendiğini göstermektedir.
Selda: Bence öğrencilerin yanlış anlamlandırmalarını önlemek için, biz [öğretmenler]
sorular sorarak onların soruyu ve görevlerini anlayıp anlamadıklarını görebiliriz.
Kutay: Örneğin bu soruda öğrenciler amacın maksimum kazanç olduğunu mutlaka
anlamalı ve çalışanları da ona göre belirlemeli
Mustafa: Bu noktada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Neler verilmiş? gibi sorular sorabiliriz
Meral: Göreviniz nedir? diye sorabiliriz, ayrıca net olmayan yerleri de açıklayarak
belirsizliği ortadan kaldırabiliriz örneğin bu soruda tam zamanlı ve yarı zamanlı
çalışmanın ne anlama geldiği mutlaka açıklanmalı yanlış anlamaları önlemek için.

4.1.1.3. Öğretmenlerin Düşüncelerindeki Değişim
Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme ve Matematiksel Modellemenin
Matematik Öğretiminde Kullanılmasına Yönelik Düşünceleri
Öğretmenlerin matematiksel modelleme ve matematiksel modellemenin matematik
öğretiminde kullanımına yönelik düşünce ve inançları onların matematiksel modelleme
hakkındaki kavramsal modellerini ortaya çıkarmak için odaklanılan boyutlardan bir tanesidir.
Öğretmenlerin matematiksel modelleme ve modelleme kullanımıyla ilgili düşüncelerini ortaya
172

çıkarmak için kullanılan veri kaynakları; 1) kavram haritaları, 2) hizmet-içi eğitim öncesi ve
sonrasında yapılan bireysel görüşmeler, 3) hizmet-içi eğitim öncesi, yıl ortası ve yılsonunda
yapılan toplantılarından elde edilen veriler olmuştur. Öğretmenlerin modelleme ve
matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanımına yönelik düşüncelerine ek
olarak “matematik öğrenme ve öğretme ile ilgili genel düşünceleri” ve “matematik öğretimi özyeterlilik inançları” ile bu boyutlardaki düşünce ve inançlarının hizmet-içi eğitim sürecinde
nasıl değiştiği de araştırılmış ve bu amaçla 1) açık-uçlu yansıtıcı anket ve 2) öz-yeterlilik
ölçeğinden elde edilen veriler incelenmiştir.
Öğretmenlerin matematiksel modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde
kullanılmasıyla ilgili düşünceleri iki boyutta ele alınacaktır; A.1) öğretmenlerin çalıştay öncesi,
çalıştay sonrası, yıl ortası ve yılsonunda yazılı olarak hazırladıkları kavram haritalarından
ortaya çıkan düşünceleri; A.2) hizmet-içi eğitim öncesi ve sonrası yapılan bireysel
görüşmeler ve hizmet-içi eğitim öncesi, yıl ortası ve yılsonunda yapılan toplantılarda elde
edilen öğretmenlerin sözel ifadelerinden ortaya çıkan düşünceleri. Sonraki bölümde ise
öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik düşünce ve öz-yeterlilik inançlarına
yer verilecektir.
Kavram Haritalarından Ortaya Çıkan Düşünceler
Öğretmenler hizmet-içi eğitim süresince, çalıştayın ilk günü, çalıştayın son günü, yıl
ortası ve yılsonunda olmak üzere toplam dört kez kavram haritaları oluşturmuşlardır. Hizmetiçi eğitim programının en başında gerçekleştirilen çalıştayın ilk günü öğretmenlere kavram
haritaları ve kavram haritalarının nasıl oluşturulacağı hakkında genel bir eğitim verilmiştir. Bu
sürecin ardından öğretmenlere modelleme ile ilgili kavram haritalarında kullanmaları
beklenen merkez ve bağımlı kavramlar verilmiş ve öğretmenlerden kendi kavram haritalarını
oluşturmaları istenmiştir. Aynı yaklaşımla öğretmenlerden çalıştayın son gününde, yıl ortası
ve yılsonunda yapılan toplantılarda aynı merkez ve bağımlı kavramları baz alarak kavram
haritaları oluşturmaları istenmiştir.
Öğretmenlerin kavram haritalarında kullanmaları beklenen merkez kavram ve bağımlı
kavramlar aşağıda verilmiştir:
MERKEZ KAVRAM: Matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı
BAĞIMLI KAVRAMLAR:
Modelleme
•
•
•
•

Modelleme nedir?
Modelleme sorularının doğası nasıldır?
Modelleme sorularının sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Modelleme sorularının çözüm süreci nasıldır?

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
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• Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler hangi çözüm stratejilerini
kullanabilir?
• Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler hangi becerileri kullanabilir?
• Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler hangi çözüm stratejilerini
kullanabilir?
• Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler hangi becerileri kullanabilir?
Matematiksel modelleme ile öğretim
• Matematiksel modelleme ile öğretimde kullanılabilecek öğretim teknikleri
nelerdir?
• Matematiksel modelleme ile öğretimde öğretmenin rolü nasıldır?
• Matematiksel modelleme ile öğretimde öğrenci ilgisi nasıldır?
• Matematiksel modelleme ile öğretimde hangi materyaller kullanılabilir?
Öğretmenlerin çalıştay öncesi, çalıştay sonrası, yıl ortası ve yılsonunda oluşturdukları
kavram haritalarından ortaya çıkan önermelere üç başlık altında yer verilmiştir.
(i)

Modelleme: Öğretmenlerin kavram haritalarındaki ortak bağımlı kavramlar
üzerinden modellemenin tanımına dair çalıştay öncesi, çalıştay sonrası, yıl
ortası ve yılsonunda oluşturdukları önermeler aşağıdaki gibidir.

Çalıştay Öncesi
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Çalıştay Sonrası

Modelleme matematiksel problemlerin günlük
hayatta kullandırılarak ve daha somut
kavramlarla ilişkilendirilmesidir.
Modelleme problem çözümünde gerçek
hayatla ilişkilendirmedir.
Modelleme gerçek yaşamla ilişkilendirilerek
problemlerin çözümüdür.
Modelleme çözüm üretmektir.
Modellemenin öğretimi ve öğreniminde
modelleme tanıtımı herhangi problem veya
sorunu şekille örneklerle veya varsa formülle
grafikle yapımıdır.
Modelleme var olan uygulamalara getirilen
yeni bir anlayıştır.
Yıl Ortası
Günlük hayat problemlerinin matematiksel
kavramlara dönüştürülerek çözülmesidir.
Güncel bir problemin çözümümde
matematiksel işlem, formül ve fonksiyon
kullanılarak çözüme ulaştırılmasıdır.
Gerçek hayat problemlerinin matematiksel
yolla çözümüdür.

•
•
•
•

•

•

•

Gerçek hayat problemlerinin matematiği
kullanarak çözümünü bulmak
Günlük problemlerin matematiksel formüllerle
uygulanması çözümü
Gerçek hayat sürecini matematik haline
getirme
Gerçek hayatı matematikselleştiriyoruz.

Yıl Sonu
Farkında olmadan hemen hemen her gün
karşılaşılan yaşam fonksiyonlarının,
matematiksel fonksiyonlara
dönüştürülmesidir.
Günlük hayatta karşılaşılan soruların
matematiksel model kullanılarak ifade
edilmesi, çözülmesidir.
Gerçek yaşamda karşılaşacakları bir soruyu
ya da problem matematiksel kavrama
dökerek ifade etmek, çözmektir.

Öğretmenlerin oluşturduğu önermeler incelendiğinde, çalıştayın ilk günü oluşturulan
kavram haritalarında öğretmenler matematiksel modellemeyi tanımlarken; matematiksel
problemleri günlük hayatla ilişkilendirmek, çözüm üretmek, matematiksel problemi şekille
grafikle çözmek veya yeni bir anlayış gibi ifadeler kullanırken, çalıştayın son günü
modellemeyi

“gerçek

hayat

problemlerinin

matematikselleştirilerek

çözümü”

olarak
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tanımladıkları görülmektedir. Yıl ortası ve yılsonunda oluşturulan kavram haritalarında
öğretmenlerin matematiksel modellemeyi benzer ifadelerle tanımladıkları görülmektedir.
Öğretmenler yıl ortası ve yılsonunda matematiksel modellemeyi “gerçek hayat problemlerinin
matematikselleştirilerek

çözümü”

şeklinde

tanımlamışlardır.

Öğretmenlerin

kavram

haritalarında modelleme sorularının doğasına yönelik çalıştay öncesi, çalıştay sonrası, yıl
ortası ve yılsonunda oluşturdukları önermeler ise aşağıdaki gibidir.
Çalıştay Öncesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Modelleme soruları anlaşılabilir olmalı.
Modelleme sorularının çözüm süreci mümkün
olan en kısa sürede olmalı.
Modelleme soruları anlaşılır ve kolaydan zora
doğru öğrenci seviyesine uygun olmalı.
Modelleme sorularının çözüm süresi konunun
içeriği ve öğrenci seviyesine göre değişebilir.
Modelleme soruları kısa anlaşılır, günlük
hayatta kullanılır olmalı.
Modelleme soruları açık ve net olmalı, çok
uzun olmamalı, düşündürücü olmalı
Modelleme sorularının çözüm süreci kısa
olmalı.
Modelleme sorularının çözüm süreci kısa süreli
olmalı.
Modelleme soruları kısa, öz ve anlaşılır olmalı.
Modelleme soruları açık-net ve anlaşılır olmalı
Modelleme soruları kısa ve anlaşılır olmalı
Yıl Ortası
Modelleme soruları merak uyandırıcı, anlaşılır
ve soyut matematiksel ifadeleri
kullandırabilmelidir.
Modelleme sorularının doğasında merak
uyandırma, düşünmeye teşvik etme olmalıdır.
Modelleme sorularının çözüm süreci grup
oluşturmayı, kişisel çalışmayı, grup
çalışmasını, ortak çözüm stratejisi belirlemeyi
ve sunumu içermektedir.
Modelleme soruları, ilgi çekici anlaşılır
olmalıdır.
Modelleme sorularının doğası günlük hayatın
içinden olmalı ve meraklandırmalıdır.
Modelleme soruları çözüm sürecinde
öğrencilere grup çalışmasıyla farklı stratejiler
deneyerek sonuca ulaşmaya imkan veriyor.

Çalıştay Sonrası
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Soruyu çözerken diğer yollarda
düşünülerek çözüm süreci geçirilir
Modelleme soruları düşündürücü, gerçek
hayatla karşılaşılabilir, öğrenci düzeyine
uygun olmalı
Modelleme soruları sorgulayıcı olmalı, kalıp
soru olmamalı
Modelleme sorularının çözüm süreci farklı
stratejileri geliştirici, soyutlamayı ve formüle
etmeyi geliştirici olmalıdır.
Modelleme soruları değişik stratejiler
geliştirebilecek şekilde beyin fırtınası
yaratan sorular olmalı.
Gerçek hayatta karşılaşılabilir sorular
olmalı, düşündürmeye teşvik etmeli ve ilgi
çekmeli

Yıl Sonu
Modelleme soruları, günlük hayatta sıkça
rastlana, benzer örneklerde uygulanabilen,
anlaşılır, ilgi çekici ve farklı stratejiler
geliştirmeye imkan vermelidir.
Modelleme sorularının doğasında farklı
matematiksel kavramları barındırmalıdır.
Modelleme sorularının çözüm süreci
soruyu kavramayı, analiz etmeyi, çözüm
stratejisi geliştirip matematiksel kavram
bulmayı, sonucun doğruluğuna ya da
yanlışlığına karar verebilmek için tekrar
soruya dönmeyi ve sonucu
değerlendirmeyi içermektedir.
Modelleme soruları ilgi çekici olmalıdır,
öğrencilerin yaşadıklarıyla bağdaştırmasını
sağlamalı ve anlaşılır, net olmalıdır.
Modelleme sorularının doğası merak
uyandırıcı ve düşündürücü olmalıdır.
Modelleme sorularının çözüm süreci
okuduğunu anlama, analiz etme, bildiği
matematiksel kavramlarla bağdaştırma,
farklı fikirler üretme, verileri kullanma,
değerlendirme, deneme yanılma
içermektedir.

Önermeler incelendiğinde, öğretmenler çalıştayın ilk günü oluşturdukları kavram
haritalarında modelleme sorularının doğası ve çözüm süreci hakkında; soruları anlaşılır, kısa,
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açık, net, çözüm süreci kısa olarak belirtilirken, çalıştayın son günü soru çözüm sürecinin
farklı yaklaşımları düşündürmesi, soyutlamayı ve formüle etmeyi geliştirici olması gerektiğini,
modelleme sorularının ise gerçek hayatta karşılaşılabilir, düşündürücü, sorgulayıcı ve ilgi
çekici olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yıl ortasında ve yılsonunda oluşturulan kavram
haritaları üzerinde modelleme sorularının doğası, sahip olması gereken özellikler ise merak
uyandırıcı, ilgi çekici, anlaşılır, benzer örneklere uygulanabilen, farklı stratejiler geliştirmeye
imkân veren sorular olarak tanımlanmıştır. Modelleme sorularının çözüm süreci ise yıl
ortasında, daha çok derste yapılanları açıklaması (grup oluşturmayı, kişisel çalışmayı, grup
çalışmasını, ortak çözüm stratejisi belirlemeyi ve sunumu içermektedir) şeklinde belirtilirken,
yılsonunda bu süreç öğrencilerin gözünden soruyu kavrama, analiz etme, çözüm stratejisi
geliştirip matematiksel kavram bulma, sonucun doğruluğuna ya da yanlışlığına karar
verebilmek için tekrar soruya dönme ve sonucu değerlendirme olarak belirtilmiştir.
(ii) Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler: Öğretmenlerin kavram
haritalarında matematiksel modelleme ile öğrenen öğrencilere yönelik çalıştay öncesi,
çalıştay sonrası, yıl ortası ve yılsonunda oluşturdukları önermeler aşağıdaki gibidir.
Çalıştay Öncesi

Çalıştay Sonrası

•

Modelleme ile öğrenen öğrenciler problem
çözme, problemi görüp algılama ve çözüm
üretebilme gibi stratejileri kullanabilir

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
çözüm yollarını deneme yanılma ile kendisi
bulur ve yeni sorularda uygular.

•

Modelleme ile öğrenen öğrenciler problem
çözebilme becerisine sahip olmalı.

•

•

Modelleme ile öğretimde grup çalışması,
grafik, şema kullanımı gibi teknikler
kullanılabilir.

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
araştırma, beyin fırtınası, deneme yanılma
yöntemiyle kendileri çözüm üretebilir.

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrenciler test çözüm stratejilerini
kullanabilir.

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
paylaşım, aktarma, grup çalışması ve süreyi
doğru kullanabilme gibi becerilerini kullanırlar.

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
eski bilgilerinden yararlanarak bağ kurma
stratejisini kullanırlar ve düşünme, ilişkilendirme
becerilerini kullanırlar.

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
analiz becerilerini kullanırlar.

•

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrenciler ifade gücü becerilerini
kullanabilir.
Yıl Ortası

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrenciler algılama, akıl yürütme ve
değerlendirme gibi stratejileri ve okuma,
anlama, yorum yapma, matematiksel
bilgilerini kullanma gibi becerileri
kullanırlar.

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrenciler okuduğunu anlama, bilgileri
bağdaştırma, fikir yürütme gibi strateji ve
becerileri kullanırlar.

Yıl Sonu
•

Matematiksel modelleme ile öğrenen öğrenciler
analiz etme, okuduğunu anlama, matematiksel
ifadelere dönüştürme stratejilerini ve işbirliği
yapabilme, paylaşma, fikrini güzel bir şekilde
ifade etme ve savunma becerilerini kullanırlar.

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrencilerin kullandıkları çözüm stratejileri
analiz ederek matematiksel model oluşturabilme
ve kullanabilmedir.

•

Matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrencilerin kullandıkları beceriler grup işbirliği,
analiz, okuduğunu anlayabilme, grup içinde
paylaşma, fikrini savunma ve grup içinde söz
almak ve kendini ifade edebilmektir.
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Önermeler incelendiğinde, çalıştayın ilk günü oluşturulan kavram haritalarında
öğretmenler matematiksel modelleme ile öğrenen öğrencilerin problemi görüp algılama,
çözüm üretebilme, problem çözebilme, grup çalışması, grafik ve şema kullanabilme, test
çözüm stratejileri kullanabilme, ifade gücü gibi becerileri kullanabileceğini belirtirken,
çalıştayın son günü öğrencilerin; çözümü deneme-yanılma, araştırma, beyin fırtınası gibi
yöntemlerle kendisinin bulacağını ve bunu yeni sorularda uygulayacağını, paylaşım, aktarma,
grup çalışması ve süreyi doğru kullanma gibi becerilere sahip olacağını ve ilişki kurma,
düşünme ve analiz yapma gibi beceriler kullanacaklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler
yılsonunda oluşturdukları kavram haritalarında, matematiksel modelleme ile öğrenen
öğrencilerin

algılama,

akıl

yürütme,

değerlendirme,

okuma-anlama,

yorum

yapma,

matematiksel bilgilerini kullanma, bilgileri ilişkilendirme, akıl yürütme gibi strateji ve beceriler
kullanacağını ifade ederken yılsonunda öğrencilerin analiz etme, okuduğunu anlama ve
matematiksel ifadelere dönüştürme, matematiksel model oluşturabilme ve kullanabilme,
işbirliği yapabilme, paylaşımda bulunma, bir fikri ifade etme ve savunma, kendini ifade etme
gibi becerilere sahip olabileceğini ifade etmişlerdir.
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(iii) Matematiksel modelleme ile öğretim: Öğretmenlerin kavram haritalarında
matematiksel modelleme ile öğretim ile ilgili çalıştay öncesi, çalıştay sonrası, yıl ortası ve
yılsonunda oluşturdukları önermeler aşağıdaki gibidir.
Çalıştay Öncesi
•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
anlatım tekniği kullanılabilir, öğretmenin aktif
olduğu. Soru cevap tekniği kullanılabilir,
öğretmen ve öğrencinin aktif olduğu, tartışma
tekniği kullanılabilir

•

Modelleme ile öğretimde anlatım tekniği
kullanılabilir, öğretmen merkezli olan. Soru
cevap tekniği kullanılabilir, öğretmen ve
öğrencinin aktif olduğu, tartışma tekniği
kullanılabilir öğretmen ve öğrencinin aktif
olduğu.

•

Matematiksel modelleme ile öğretim
öğretmen rehberliğindedir. Öğrenci
merkezlidir ve öğretimde bilgisayar
kullanılabilir.

•

Modelleme ile öğretimde öğretmenin rolü
yönlendiricidir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde sorucevap yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde
öğretmenin rolü bilgi aktarımını soru cevap
tekniği ile yapmasıdır. Bu yöntemde öğrenci
aktif olarak soruları cevaplar ve öğretmen
materyal olarak internet, kitap ve güncel
yayınları kullanabilir.

•

Çalıştay Sonrası
•

Matematiksel modelleme ile öğretirken
problem çözme tekniğinde, öğrenci algılar,
stratejilerini belirtir, formüle eder ve
uygulama tekniklerini kullanır. Öğretmen
rehber rolünde olmalı gerekli durumlarda
yönlendirici ipuçları vermeli, her fikri
dinlemelidir. Öğrenciler araştırmaya ve
teknolojiden yararlanmaya merak duyarlar.
Modelleme ile öğretimde bilgisayar
programları, projeksiyon gibi teknolojik
cihazların yanı sıra çok basit (kağıt-kalem)
gibi materyallerde kullanırlar.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmenin rolü, problemin anlaşılırlığını
sağlamalı, grup çalışmasını özendirici olmalı,
öğrencileri motive edici olmalı, değişik çözüm
yollarının açıklanmasına fırsat vermeli,
değerlendirmeler olumlu olarak teşvik edici
olmalı.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
problem çözme tekniği kullanılabilecek,
öğretmen öğrencilerin çözüm süreçlerini
yaşayacak, zorluklarını görebilecek,
öğrencilere rehberlik edebilecek ve
değerlendirmelerini yapabilecek.

Modellemenin öğretiminde kullanılan
teknikler ve öğretmenin rolleri; konu ve
problemle ilgili öncelikle önbilgi ve anlatım
yapılmalı; Şekilli ve görsel iletişimle bilgiyi
daha kalıcı etkili hale getirilmeli;
örneklendirmelerle konu pekiştirilmeli; diğer
öğrencilerle işbirliği yaparak ortam
hazırlanmalı.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde,
öğrenciler meraklı olacaktır, kendilerinin
farkına varabilecek, özgüvenlerinin artması
ya da yerine gelmesi ( matematik anlamında)
sağlanır.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde,
öğrenciler aktif ve paylaşımcı olurlar.

•

Modelleme ile öğretimde öğretmen
yönlendirici ve öğrenci aktif ve istekli olmalı.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde,
bilgisayar programları (Excel, GeoGebra
kullanılır) ve teknoloji kullanılır.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
problem çözme yöntemi kullanılabilir.
Problem çözme yönteminde öğretmen bilgi
aktarımını soru cevap tekniği ile sağlar.
Problem çözmede öğrenci aktif olarak
soruları cevaplama işlemine katılır. Bu
yöntemde kitaplar, bilgisayar materyal olarak
kullanılabilir.
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Yıl Ortası
•

•

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmen rehber olmalı, yönlendirmemeli
sadece gerekli yerlerde müdahale etmeli ve
zamanı yönetmelidir.
Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmen sorunun anlaşılıp
anlaşılmadığından emin olmalı , grup
çalışmasında grubun tıkandığı durumlarda
etkili olmalı, gruptaki her bir öğrencinin
katılımını ve etkinliğini incelemeli,
sunumlarda gerektiğinde çözümleri
sorgulayıcı sorular sormalıdır.
Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmenin rolü rehber, yanlış yola
girildiğinde uyarıcı, gerektiğinde küçük
müdahalelerde bulunarak çözümün
ilerlemesini sağlamaktır.

Yıl Sonu
•

Modelleme sorularında problem çözme
tekniği kullanılmaktadır.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmen toparlayıcı, gerekli durumlarda
müdahale eden, zamanı ayarlayan iyi bir
rehberdir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmenin rolü sorunun anlaşıldığından
emin olur, yol göstericidir ama fazla
yönlendirme yapmaz.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmenin rolü sorunun anlaşılmasında,
çözüm sürecinde, sonuçlandırılmasında ve
sunumda rehberlik etmektir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğretmenin rolü, anlaşılmayan yerlerde
sorular sorarak anlamalarını sağlayan, grup
tıkandığında uygun müdahalelerde bulanan,
öğrencileri farklı düşünmeye teşvik eden ve
rehberdir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğrenciler çok ilgili ve aktiflerdir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğrenciler istekli, heyecanlı, aktif, fikirlerini
savunan, yılmayan, araştıran ve denemekten
bıkmayan bir rolleri vardır.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
materyal olarak problemin içeriğine göre,
hesap makinesi, kağıt kalem, somut materyal
veya bilgisayar kullanılabilir.

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğrencilerin ilgisi yüksek, heyecanlı,
paylaşımcı, bilgilerini kullanan ve
araştırmacıdır.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
materyal olarak öğrencinin soruyu
anlamasını sağlayacak uygun somut
materyaller, kağıt kalem, cetvel, bilgisayar,
hesap makinesi kullanılabilir.

Matematiksel modelleme ile öğretimde
öğrenciler ilgili, sınıf ortamından farklı
karakterlere sahip, paylaşımcı, aktif,
isteklilerdir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde
materyal olarak, çok basit materyaller (su,
şişe, kapak vb.), kağıt kalem kullanılabilir.

•

Matematiksel modelleme ile öğretimde somut
materyaller, bilgisayar simülasyonları,
programları (Excel vb.) kullanılabilir.

•

•

Önermeler incelendiğinde, çalıştayın ilk günü oluşturulan kavram haritalarında
matematiksel modelleme ile öğretimde kullanılabilecek öğretim teknikleri, öğretmenin rolü,
öğrenci ilgisi ve hangi materyallerin kullanılabileceği ile ilgili ifadelerinde;

öğretimde

öğretmenin aktif olduğu anlatım tekniği, öğretmen ve öğrencinin aktif olduğu soru cevap
tekniği veya tartışma gibi teknikler kullanılabileceğini ifade ederken öğretmenin rolünün bilgi
aktarımı, öğrencinin rolünün ise soruları cevaplamak olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı
öğretmenler ise öğretmenin rehber veya yönlendirici olduğunu, öğretimin öğrenci merkezli
olduğunu ve öğretimde bilgisayar kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenler öğretimde
interneti kitap veya güncel yayınlar kullanabileceğini ifade ederken, şekil ve görsellerle bilgiyi
daha kalıcı hale getirmesi, örneklendirmelerle konuyu pekiştirmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Çalıştayın son günü oluşturulan kavram haritalarında ise öğretmenler matematiksel
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modelleme ile öğretimde öğretmenlerin rehber, yönlendirici rolde olduğunu, öğrencinin ise
aktif, paylaşımcı, problem çözerken stratejileri belirleyici rolde olduklarını ifade etmişler,
öğretmenin problemin anlaşılmasını sağlamak, grup çalışması yaptırmak, öğrencileri motive
etmek ve onların her fikrini dinlemek ve değişik çözüm yollarını açıklamasına fırsat vermek
gibi rollere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin ise meraklı olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Öğretmenler matematiksel modelleme ile öğretimde değişik bilgisayar
programı be teknolojiler kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yıl ortasında ve yılsonunda
oluşturulan kavram haritalarında ise öğretmenler matematiksel modelleme ile öğretimde
kullanılabilecek öğretim teknikleri, öğretmenin rolü, öğrenci ilgisi ve hangi materyallerin
kullanılabileceği ile ilgili ifadelerinde; matematiksel modelleme ile öğretimde öğretim tekniği
olarak problem çözme tekniğinin kullanılabileceğini belirtirken, öğretmenin rolünü rehberlik
yapan, anlaşılmayan yerlerde sorular sorarak öğrencilerin anlamalarını sağlayan, grup
tıkandığında uygun müdahalelerde bulunan, öğrencileri farklı düşünmeye teşvik eden,
zamanı yöneten, gruptaki her bir öğrencinin katılımını ve etkinliğini inceleyen kişi olarak
tanımlanmıştır. Yıl sonundaki kavram haritalarında öğretmenler öğrencilerin, ilgisi yüksek,
heyecanlı, paylaşımcı, bilgilerini kullanan, araştırmacı, sınıf ortamında farklı karakterlere
sahip, aktif, istekli, fikirlerini savunan, denemekten bıkmayan özelliklere sahip olması
gerektiğini belirtirken, matematiksel modelleme öğretiminde kullanılabilecek materyalleri
somut materyaller (top, su şişesi kapakları, katı cisimler),hesap makineleri, simülasyonlar,
bilgisayar programları, kağıt-kalem olarak belirtilmiştir.
Yukarıda

yer

verilen

bulgular

sonucunda;

öğretmenlerin

çalıştayın

ilk

günü

oluşturdukları kavram haritalarındaki önermeleri eski bilgilerine ve tecrübelerine dayanarak
oluşturdukları

anlaşılmakta,

öğretmenlerin

oluşturdukları

bu

önermelerin

modelleme

perspektifiyle çok uyumlu olmadığı görülmektedir. Buna karşın çalıştay süresince
öğretmenlerin, modellemenin tanımı, modelleme sorularının doğası, sahip olması gereken
özellikler ve çözüm süreci, matematiksel modelleme ile öğrenen öğrencilerin kullanabileceği
çözüm stratejileri ve becerileri, matematiksel modelleme ile öğretimde kullanılabilecek
öğretim teknikleri, öğretmenin rolü, öğrenci ilgisi ve hangi materyallerin kullanılabileceği
bağımlı kavramları çerçevesince literatürde modelleme perspektifiyle belirtilen doğrultuda
kazanımlara ulaştıkları çalıştayın son günü oluşturdukları kavram haritaları üzerinden tespit
edilmiştir. Yıl ortasında ve yılsonunda oluşturulan kavram haritalarında da bağımlı kavramlar
öğretmenler tarafından benzer şekilde tanımlanmıştır. Öğretmenlerin, modellemenin tanımı,
modelleme sorularının doğası, sahip olması gereken özellikler ve çözüm süreci,
matematiksel modelleme ile öğrenen öğrencilerin kullanabileceği çözüm stratejileri ve
becerileri, matematiksel modelleme ile öğretimde kullanılabilecek öğretim teknikleri,
öğretmenin rolü, öğrenci ilgisi ve hangi materyallerin kullanılabileceği bağımlı kavramları
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çalıştay sonrasından yılsonuna kadar literatürde yer alan modelleme perspektifiyle uyumlu,
daha nitelendirici ve artan kavramlarla ifade ettikleri tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitim Süreci Boyunca Yapılan Görüşme ve
Toplantılarda Ortaya Çıkan Düşünceleri
Hizmet-içi Eğitim Öncesi Düşünceler: Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim öncesi
matematiksel modelleme ve matematik öğretiminde modelleme kullanımıma yönelik
düşüncelerini anlamak için Hizmet-içi eğitim süreci başlamadan, çalıştayın ilk günü
öğretmenler tarafından oluşturulan kavram haritaları ile yine hizmet-içi eğitim öncesi yapılan
bireysel görüşmelerden elde edilen veriler incelenmiştir. Kavram haritalarından ortaya çıkan
düşünceler bölümünde de belirtildiği gibi, hizmet-içi eğitim öncesinde öğretmenler
matematiksel modellemeyi; matematiğin diğer alanlardaki bir uygulaması, matematik
problemlerini gerçek hayata uygulama, matematiksel problemi şekille, grafikle çözmek,
matematikte somut materyal kullanımı, farklı bir ders anlatım türü, somut modeller ve yeni bir
anlayış vb. olarak tanımlamışlardır.
Selda: Herhâlde matematik problemlerini hayata uyarlama gibi algıladım ben, ama daha
gündelik şeylerden bahsederek formüle etmeden, açıkçası bu çalışma bize de yeni bir
görüş açısı katarsa diye katıldım ben.
Meral: Valla onunla ilgili bir şey düşünemedim, modelleme deyince pek bir şey aklıma
gelmiyor, bir şeyleri aklınızda yaratıp onu gerçek hayata geçirmek gibi bir şey gibi
düşündüm.
Rana: Açıkçası net bir cevap veremem, tam kafamda bir şey yok.
Funda: Bana sadece matematiğin diğer alanlarda uygulamaları gibi geliyor. Matematiği
kullanarak diğer bilimlere uygulaması nasıl yapılabilir, işlevi nasıl arttırılabilir gibi bir
şeyler geliyor. Çok da bir bilgim yok aslında.
Funda: Somut gösterimler gibide geliyor bu gösterimler daha etkileyici daha akılda kalıcı.
Mesela katı cisimlerde üç boyutlu gösterdiğinizde daha akılda kalıcı oluyor.
Kutay: Herhalde bir konunun problemin belirli yöntemlerle incelenmesidir.
Kaan: Ders anlatımında farklılık, farklı bir ders anlatımı türü, ders anlatımında bir model aklıma
geliyor.
Mustafa: Herhangi bir problemi çözmek gibi, çözüm üretmek.
Ayfer: Öğrencilerin ve öğretmenin yer aldığı, yeni bir anlayış.
Hande: Bir şey söyleyemiyorum.

Öğretmenlerin matematiksel modelleme hakkında yeterli düzeyde bilgi ve deneyimleri
olmadığı ve matematiksel modelleme soruları bir tür gerçek hayat problemi olduğu için
bireysel görüşmelerde öğretmenlere gerçek hayat problemleri ve kullanımıyla ile ilgili
görüşleri de sorulmuştur.
Selda: Tercih ederim ben mesela öğrencilere gerçek hayatta matematik kullanıyor musunuz
dediğimde hayır der bende saat kaç derim diyelim ki 11 dedi ne kullandın ki şimdi
diyorum yani evet diyor en basiti bu herhalde, ama ben bir türev problemini ya da
fonksiyonu gerçek hayata uyarlamıyorum. Matematik kitaplarında da var ama bize
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uymuyor herhalde, bide bunlar ÖSS sistemiyle bağdaşmadığı için olmuyor eğitimimize
uymuyor, ama ÖSS ye göre öğretiyorum neden niçin çok sorulmaz bizde.
Meral: Zihinsel gelişimleri açısından iyi olacağını düşünüyorum, bir türev anlatırken bir
trigonometri anlatırken çocukları ortama bağlayamıyorsunuz ama gerçek hayattan bir
problem sorsanız o türevi integrali anlamak istemeyen, anlamayan öğrenci bile,
konsantre oluyor bir fikir yürütüyor, motive oluyorlar ben bunu düşünüyorum.
Rana: Tabi ki çok önemli ben zaman zaman örnek veriyorum, matematik çok soyut kalıyor
ama böyle örnekler somutlaştırıyor ve netleştiriyor. Daha anlaşılır oluyor mesela alan
hesaplamasında gerçek bir alanı hesaplattığında bile daha anlaşılır oluyor. Tabi
somutlaştırmak çok güzel oluyor.
Funda: En azından ufukları genişliyor gibi geliyor. Çok ön yargı ile yaklaşıyorlar. Aman
fonksiyonlar ne işimize yarayacak gibi öyle düşünmeyin diyorum fonksiyon bir eğridir,
eğrilerin yorumlanması mesela borsada var hangi kâğıda oynayacağınız bile risk alırken
bile matematikten yararlanıyorsunuz. Uygulama alanlarını güncel konularla
birleştirdiğiniz zaman çocukların daha çok dikkatini çekiyor. Direk formül yazdığınızda
çokta dikkat çekici olmuyor, arada böyle şeylerle dikkat topluyorum.
Kutay: Ben örnek vermeye çalışıyorum cep telefonlarında kullanılan matematikten falan örnek
vermeye çalışıyorum ama günlük hayattan örnek bulmakta da zorlanıyoruz. O anda
sınıfta aklıma ne gelirse duyduğum gördüğüm şeylerden örmek vermeye çalışıyorum.
Kısaca bahsediyorum.
Kaan: Olabildikçe örnek vermeye çalışıyorum çünkü daha çok ilgi çekiyor ve matematikle
ilgilenmelerini sağlıyor.
Mustafa: Öğrenciler bu matematik ne işimize yarıyor diye soruyorlar ben o zaman gerçek
hayatta matematik becerinizi yeteneğinizi arttırıyor diyorum… Bu tarz sorular boşa
zaman gibi geliyor öğrencilere, belki o zaman puan vereceğiz dersek zorluk yaşanmaz
herhalde.
Ayfer: Öğrenciler nerde işe yarayacağını bilirse daha istekli oluyor öğrenmeye çalışıyor biraz
biz sınıflarda örnek vermeye çalışıyoruz şurada şurada kullanılıyor diye buda etkili
oluyor ilgilerini çekiyor.
Hande: Günlük hayattan örnek vererek anlatıldığında daha kalıcı olur ama her konuya
uygulayamıyorsunuz, örnek bulmak zor.

Öğretmenlerin matematik öğretiminde gerçek hayat problemlerinin kullanımıyla ilgili genel
olarak olumlu düşünceler belirtmişler, ancak, öğretmenlerin gerçek hayat problemlerinin
kullanımıyla ilgili düşüncelerinin öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak, ilgilerini çekmek veya
matematiğin gerçek hayatta nerelerde kullanıldığını öğrencilere göstermekle sınırlı olduğu
görülmüştür. Bununla birlikte, öğretmenler her konuda gerçek hayat problemleri kullanmanın
zor olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin; Hande öğretmen her konuda gerçek hayat problemi
bulmanın zorluğundan bahsederken, Selda öğretmen türev ve fonksiyon gibi bazı
konularında gerçek hayat problemleri bulmakta zorlandığını ifade etmiştir. Selda ayrıca sınav
sisteminde neden ve niçin soruları sorulmadığı için, matematik kitaplarında bu tür problemler
olsa bile kullanmadıklarını söylemiştir.
Öte yandan öğretmenler, genel olarak grup çalışması yaptırmadıklarını, çünkü
zamanlarının olmadığını zaten müfredatı yetiştirmekte zorlandıklarını aynı zamanda
öğrencilerinde bu çalışmaları oyun gibi gördüklerini belirttiler. Eğer grup çalışması
yaptırsalardı homojen gruplar oluşturabileceklerini ya da konuyu anlayanlarla anlamayanları
bir araya getirebileceklerini, matematiği iyi olanları lider seçip onların yanına matematiği zayıf
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olanları dağıtarak gruplar oluşturabileceklerini ifade ettiler. Ek olarak grup çalışmasında
öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini, birbirlerini motive edebileceklerini,
birbirleri ile fikir alışverişinde bulunabileceklerini belirttiler.
Selda: Grup çalışmasında belki iyi olabilir çünkü tekil olarak başarısız öğrenciler dersten çok
soğuyorlar. Ama çok başarılısı da kendini çok öne atıyor belki grup çalışmasında belki
birbirlerini törpüleyip daha iyi motive edebilirler. Sınıflarımda böyle bir girişimim olmadı,
sadece ödev verme anlamında olmuştu oda çok çok ender.
Meral: İyi olabileceğini düşünüyorum, en azından fikir alışverişi yapacak öğrenciler birbiri ile,
ama biraz daha ilköğretimde kalmış bir yöntem gibi, mesela şimdide test çözerken
gruplanarak arada çözmelerini istiyorum, konu bitimlerinde yapmaya çalışıyorum hem
de çok zamanımızı almadan, grupları oluştururken anlamayanlarla anlayanları bir araya
getirmeye çalışıyorum ki birbirlerinden öğrensinler diye, zaman zaman bende
katılıyorum aralarına ki nereleri anlamamışlar göreyim diye toparlamak adına döndüğüm
zaman anlamadıkları yerleri tekrardan anlatıyorum, çok basit sorularla çocuğun anlayıp
anlamadığını fark ediyorsunuz zaten.
Rana: Lise müfredatında gerçekten yetiştirme sıkıntısı yaşıyoruz. Bide daha çok üniversiteye
hazırlık olduğu için çocukları gruplandırarak onlara konu verip onların sunumlarında
görmek güzel olurdu ama ben yaptıramıyorum çünkü müfredatı yetiştirmek çok zor,
grup çalışmasının faydası olur mesela kendilerini ifade ederler, önce hazırlık yaparlar
kendilerini tam olarak konuya da verirler, artı toplum önünde konuşma bilgisini
paylaşma yönünden güzel olur diye düşünüyorum.
Funda: Grup çalışmasını sınıf olarak birlikte yapıyoruz, bir konu atıyorum ortaya bu konuyla ilgili
ne biliyorsunuz nerelerde kullanılır gibi bir konu ortaya atıp 15-20 dakika bu konu
üzerine konuşuyoruz. Biz genel olarak tartışıyoruz öyle gruplara ayrılın her grup kendisi
çalışsın gibi bir şey olmuyor bizde.
Kutay: Grup çalışması yaptırmıyorum ama grup çalışması yaptırılacaksa homojen gruplar
oluşturulmalı matematik seviyesi birbirine yakın kişiler bir araya getirilmeli, grupların 810 kişiyi geçmemesi lazım.
Kaan: Grup çalışmasını hiç kullanmadım ve yararı olur mu onu da bilmiyorum. Eğer grup
çalışması yaptırsaydım sınıftan matematiği iyi olanlardan liderler seçip onların etrafına
kişileri koyarak oluştururdum.
Mustafa: Grup çalışması yaptırmıyoruz, çünkü zaman yok, çocuklar isteksiz, sınıf yapısı uygun
değil.
Ayfer: Aslında ideali o ama bizim eğitim sistemimize uygun değil yapılacak çok şey var ama
zaman yok, bide öğrenciler üniversite sınavı odaklı çalışıyorlar ve bu tarz grup
çalışmaları onlara oyun gibi gelir. Çünkü süreç değil sonuç odaklı öğrenciler.
Hande: Aslında proje verilerek böyle bir şey yapılabilir ama zaman yüzünden müfredat yoğun
olduğu için ve yetiştirmeye çalıştığımız için öğrencilerinde sınav kaygısı olduğu için
uygulanması zor. Ben dersimde de uygulamadım.

Hizmet-içi Eğitim Sonrası Düşünceler: Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sonrası
matematiksel modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanımıyla ilgili
düşüncelerini öğrenmek ve varsa düşüncelerindeki değişimin nasıl gerçekleştiğini araştırmak
için öğretmenlerle süreç boyunca yapılan bireysel görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve
toplantılardan elde edilen veriler incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda
öğretmenlerin

matematiksel

modelleme

ve

modellemenin

matematik

öğretiminde

kullanımıyla ilgili görüşlerinin dört ana tema altında toplandığı görülmüştür; (1) “matematiksel
modelleme kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisi ile ilgili düşünceler”, (2) “matematiksel
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modelleme kullanımının öğretmenler üzerindeki etkisi ile ilgili düşünceler”, (3) “matematiksel
modelleme kullanımıyla ilgili düşünceler”, (4) “matematiksel modelleme kullanımıyla ilgili
sınırlılıklar ve zorluklar ile ilgili düşünceler”. Öğretmenlerin matematiksel modelleme ve
modellemenin matematik öğrenimi ve öğretiminde kullanımı ile ilgili düşüncelerine bu dört
başlık altında yer verilecektir.
1. Matematiksel modelleme kullanımının
düşünceler

öğrenciler üzerindeki etkisi ile ilgili

Hizmet-içi eğitim sürecinde ve hizmet-içi eğitim sonunda yapılan görüşme ve toplantı
verilerinin analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin matematiksel modelleme kullanımının
öğrenciler üzerindeki etkisiyle ilgili düşünceleri 5 alt tema altında toplanmıştır. Öğretmenler
matematiksel modellemenin öğrenciler üzerindeki etkisini; 1) motivasyon, 2) öğrenci çözüm
stratejileri, 3) matematiği günlük hayatla ilişkilendirme, 4) grup çalışması, 5) öğrenci
öğrenmeleri boyutlarında değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutlardaki düşünceleri şu
şekildedir;
Motivasyon: Öğretmenler hizmet-içi eğitim süreci boyunca sınıflarında yaptıkları
modelleme uygulamalarında öğrencilerinin, hiç beklemedikleri şekilde, olumlu tepki
gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Modelleme uygulamalarında öğrencilerin istekli ve gayretli
olduğunu, modelleme sorularıyla uğraşmanın öğrencileri motive ettiğini ve onlara keyif
verdiğini

söylemişler,

modelleme

sorularının

öğrencileri

biraz

zorlamasına

rağmen

meraklarını uyandırdığını belirtmişleridir. Öğretmenler ayrıca, matematiksel modelleme
sorularının öğrencilerin matematiğe ilgi duymasını ve sevmesini sağladıklarını ifade
etmişlerdir. Bu boyutla ilgili bazı örnek ifadeler aşağıdaki gibidir;
Ahmet: Öğrenciler de zaten onu çözünce bir mutlu olmuşlardı.
Funda: Yani hiç ummadığımız tepkiler aldık. Mesela ben çok sıkılırlar dediğimde çok
şevkle çözdük.
Hande: İşte bir farkındalık sağlıyor, yani daha, matematiğe empati kurmasını hani belki
de ilgi duymasını sevmesini, bakış açısını değiştirmesini sağlamış olur bence.
Rana: Hem daha böyle motive edici, hem daha böyle keyif verici bir çalışma oluyor.

Öğretmenler modelleme sorularının öğrencilerin motivasyonunu arttırmasının nedeni
olarak;

modelleme sorularının klasik matematik sorularından farklı olduğunu, modelleme

sorularında öğrencilerin dinleyici veya formül uygulayıcı değil, düşünerek çözüm yolu
geliştiren rolde olmalarının onların modelleme sorularına karşı pozitif tutum geliştirmelerini
sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutla ilgili bazı ifadeleri aşağıdaki gibidir;
Hande: Çünkü burada bir şeyleri elde etmek, bir ayrıntıyı yakalayabilmek en büyük keyif
bence. Öbüründe hani formül belli, tamam zor da olsa soru çözülür; ama orada
alacağınız keyifle burada alacağınız keyif bambaşka. Öğrenciler gibi biz, kendimiz de
yaşadık. Şimdi burada elinizde bir kalıp formül yok, bir yöntem yok. Ne yapacağınıza,
hangi işlemleri yapacağınız yok. Bir soru var, ucu açık bir soru. Orada size kalmış ve siz,
orada hele de doğru cevabı bulduysanız, inanılmaz bir keyif.
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Selda: Sırada oturup dersi dinlemekten ziyade en azından bir olayı kendileri çözdüler.
Bayağı heyecanlılardı. İşte ben çözdüm, soyguncuyu buldum, bizim gurup yaptı, en son
sonuç nedir diye sordular.

Öğrencilerin çözüm stratejileri: Öğretmenler hizmet-içi eğitim süreci boyunca
sınıflarında yaptıkları modelleme uygulamalarında öğrencilerin klasik çözüm stratejileri
dışında kendi ürettikleri farklı yöntem ve stratejileri kullandıklarını ve bu çözüm stratejilerinin
kendilerini şaşırttıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutla ilgili bazı ifadeleri
aşağıdaki gibidir;
Kaan: Farklı çözüm yollarını gördük.
Funda: Yani bence modelleme faydalıydı. Yani şekiller kullanarak mesela ben nasıl
depolayalım yaptım. Orada kendileri o anda bir buluş geliştirdiler. O da güzeldi, aralara
koymak. O zaman burada bir eşkenar üçgen var, geometriyle birleştirdiler. Yani
ilişkilendirmeyi gördüler.
Rana: Bazı uygulamalarda yani tamamen bizi şaşırtan kâğıtlar da çıktı. Yani hiç
düşünmediğimiz yöntemlerle çözenler veya hiç bizim düşündüğümüz yöntemi
kullanmayıp, ekstra yöntem geliştirenler oldu.
Hande: Öğrencilere de tabi katkısı çok olmuştur. Yani onların yaklaşımları hani
klasikleşmiş matematik kalıbı dışında bir bakış açısı geliştirip, soruları çözmeye
çalışmaları da çok enteresandı.
Kutay: Beklentimizin dışında çözümler vardır. Beklediğimiz çözümü, mesela beklediğim
benim son uygulamada pratik yöntemden söz etmiştim, onu hiç kullanmadılar. Bizi
aşırttılar.

Öğretmenlere göre öğrencilerin daha önce kendilerinden beklenmeyen çözüm
stratejilerini kullanabilmelerinin nedeni, modelleme sorularını uygulama şeklinin (öğrencilerin
aktif rol alması) ve modelleme sorusunun doğasının buna müsait olmasıdır. Aşağıda bu
boyutla ilgili örnek ifade yer almaktadır;
Ayfer: Modelleme sorusu tamamen öğrencilerle alakalı. Öğrenciler kendileri üretiyorlar.
Hatta alternatif birçok yol üretebiliyorlar. Modelleme sorularında bir de şey de var yani,
farklı şeylerde kullanabiliyorlar. Güncel konularıyla değil de geçmiş bilgileri ya da ne
bileyim fizikte öğrendiği, kimyada öğrendiği başka bir şeyi de uygulayabiliyor; ama diğer
word probleminde, işte neyse, dört işlemse onu yapıyor, denklem kuracaksa başka bir
şey düşünmüyor genellikle, ama modelleme sorusunda farklı yollardan da gidebiliyor.

Günlük hayatla ilişkilendirme: Öğretmenler hizmet-içi eğitim süreci boyunca
sınıflarında yaptıkları modelleme uygulamaları sayesinde öğrencilerin matematiğin günlük
hayattaki uygulama alanlarını gördüklerini,

günlük hayat ile matematiğin ilişkisini fark

ettiklerini, böylelikle konuyu ezbere değil nedenleriyle anladıklarını ifade etmişlerdir. Bu
boyuttaki bazı ifadeleri aşağıdaki gibidir;
Ayfer: Ya, günlük hayattaki uygulamalarını görüyorlar bir kere. Olaya daha mantıklı
bakabiliyorlar. Ha, bu bunun içinmiş böyle diyorlar. Sebeplerini görüyorlar. Ezbere değil
de işte ne yaptıklarının farkında olarak.
Funda: Hep bize şey diyorlardı; “fonksiyonu hocam nerde kullanacağız hayatımızda?” Bir
de hep bunları söyledim, fonksiyon her yerde kullanılıyor. Bir doktor ilaç verirken bile
onun tepe noktasına göre bakıyor. Nerde kan eskilmiş, nerde iyi tepki vermiş. Ona
bakıyor. Değişken hani birbirine bakıyor. Hani bunların hepsi yani fizik mesela aslında bir
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matematiktir. Hani zamana göre hızı nasıl yapıyor, ivmesi.... Kullanıldığı yere göre hangi
matematik konusunu kullanacağını da görüyor modellemede.
Hande: Yani matematik hep öğrenciler şey diyorlar; “biz bu formülleri görüyoruz, bunları
yapıyoruz” … “ne işimize yarıyor” diye soruyor bize, türev, integral falan. Hâlbuki tıpta
falan bir EKG çekilirken o grafikler falan çok işine yarıyor farkında değiller… İşte bir
farkındalık sağlıyor.

Grup Çalışması: Öğretmenler, hizmet-içi eğitim süreci boyunca sınıflarında yaptıkları
modelleme uygulamaları sırasında öğrencilerin grup çalışması yapmalarının önemli katkıları
olduğundan bahsetmişlerdir. Grup çalışması sayesinde; grup elemanlarının aralarında fikir
alışverişi yaptıklarını, fikir alışverişi sırasında birbirlerinden öğrendiklerini, grup üyeleri
arasında iletişim ve paylaşımın arttığını, öğrencilerin grupta fikirlerini daha rahat ifade
edebildiklerini, grupta ortaya çıkan çözüm yollarının sunumu sırasında gruplar arası
paylaşımın ve öğrenmenin gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyuttaki bazı
ifadeleri aşağıdaki gibidir;
Ayfer: Burada bence en hoşuma giden şey birbirlerinden öğreniyorlar. Sunum aşamaları
çok değerli. O birbirlerini uyarmaları çok değerli. Birbirlerinden öğrenmeleri. Benim tek
hoşuma giden yer bu. Bir de tabi yani gurup çalışmasında birbirleriyle ilişkileri.…Bu
çalışmanın en çok hoşuma giden yanı bu.
Funda: Gurup çalışması güzel. 30 kişilik sınıfta fikrini söylemekte zorlanırken küçük
gurupta fikrini söyleme oranı yükseliyor. Yine oran dedim bak matematik. O yüzden daha
bir cesur oluyor sanki küçük gurupta. Yani söz alma oranı yükseliyor. Yani 30 kişi ona
bakmıyor. Heyecanlanması azalıyor.
Selda:.... Yani her biri birbirinin düşüncesi. Çoğu zaman aynı anda ne düşünüyor diye
alamıyoruz; ama o küçük gurupta arkadaşını düşünmüş, bu soruda böyle de
düşünülebilirmiş. İyi düşünmüş arkadaşım falan diye kendi aralarında bilgi alış verişi
yapıyorlar.
Kutay: Yani bir soruyu bir kere model yardımıyla çözmenin faydalı olduğunu gördük. En
azından sınıf kaynaştı. Ellerinde net bir şekille bir işlem yapmaları, sınıfın birlik, beraberlik
hali, birlikte düşünebilmeleri, gurup olabilmeleri, paylaşmaları bence bu güzeldi.
Funda: Sınıfı böyle grup olarak görmek, paylaşımcı olmak, pasif öğrencilerin.... daha
farklı.

Öğretmenler modelleme uygulamalarının grup çalışması gibi işbirlikçi yaklaşımlar
kullanıldığı için kendi uygulamalarına göre daha öğrenci merkezli olduğunu da belirtmişlerdir.
Bu düşünce aşağıda verilen Funda’nın ifadelerinde görülmektedir.
Funda: Grup olarak çalıştıkları için daha bir eğlenceli, daha bir işbirlikçi bir yaklaşım. Tek
başlarına değiller. O yönden hani kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Öbür türlü
rakamları yazıyor, işlemleri yapıyor, oturuyor. Burada sunumu yapıyor, fikrini söylüyor,
benim çözümüm de şu diyor. O yüzden daha bir öğrenci merkezli.

Öğrenci Öğrenmeleri: Öğretmenler modelleme uygulamaları sırasında öğrencilerin
kendilerinin keşfederek ilerlediklerini, klasik olmayan yaklaşımlar kullanarak süreç boyunca
analiz yaptıklarını ve alternatif çözümler ürettiklerini, bu yüzden öğrencilerin modelleme
soruları çözüm sürecindeki öğrenmelerinin daha kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
boyuttaki bazı ifadeler şu şekildedir;
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Funda: Öğrenme, analiz etme yeteneklerini geliştiriyor bence. Biz çünkü “illa işlemle değil
görsel olarak başka nasıl anlayabilir?” “acaba bu soru sadece böyle mi çözülebilir?”
“başka çözüm yolu var mı?” “daha da arttırılabilir mi?” gibi daha ileri aşamaları
düşünüyorlar. Ama matematikte çoğu soruları çözerken diyorlar ki; “bir tane çözümü var”,
o çözüme ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu da çözdükten sonra “peki daha fazla olabilir mi?”
sorusunu sorduğum zaman bir üst aşamayı düşünüyor çocuk. Biraz daha “demek ki
kafamı yormalıyım” diye düşünüyor çocuk.
Rana: Hem daha böyle kalıcı...Çünkü kendiniz keşfediyorsunuz. Hazır bir şey
kullanmakla kendin yapmak çok farklı. Bu da onun gibi bir şey bence.
Kutay: Öbüründe bir formül var ve o formülü evirip, çevirip uyguluyorsunuz. Bunda
çocuk, kendisi bir bulmaca yapıyor, kendisi keşfediyor çözüm yolunu ve çok kalıcı,
unutamayacağı bir deneyim onun için...Yani hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim
bence. Yani çok farklı.

(2) Matematiksel modelleme kullanımının öğretmenler üzerindeki etkisi ile ilgili
düşünceler
Hizmet-içi eğitim sürecinde ve hizmet-içi eğitim sonunda yapılan görüşme ve toplantı
verilerinin analizi sonucuna göre öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sürecinin kendileri
üzerindeki etkisiyle ilgili düşünceleri 7 alt tema altında toplanmıştır. Öğretmenlerin hizmet-içi
eğitim sürecinin kendileri üzerindeki etkisini; 1) öğretmenin rolü, 2) matematik öğretimi, 3)
modelleme sorularına karşı tutum, 4) öğretmenlerin uygulamalarına etkisi, 5) öğretmen
öğrenmeleri, 6) öğrenciyi tanıma, 7) farkına varma-özgüven kazanma boyutlarında
değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutlardaki düşünceleri şu şekildedir
Öğretmenin

rolü:

Öğretmenlerin

matematiksel

modelleme

uygulamalarında

öğretmenin rolünün zor olmadığını, grupları gezerek gerektiği yerde öğrenciyi konuşturma
veya öğrenciler zorlandıkları zaman müdahale etme gibi rolleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu
boyuta ilişkin örnek ifadeler aşağıdaki gibidir;
Ayfer: Yani öğretmenlik adına da burada yapılacak bir şey yok bence. Yani çok bir şey
yok. Öğretmene çok fazla iş düşmüyor. Yalnızca organizasyon. İşte zorlandıklarında
müdahale.
Funda: Tabi ortalıkta dolaşıp organizatör gibi hissediyorsunuz kendinizi. Gerektiği yerde
müdahale eden. Gerektiği yerde öğrenciyi konuşturmak. Grupları gezmek.

Matematik öğretimi: Öğretmenlerin bir kısmı hizmet-içi eğitim sürecinin matematik
öğretimine bakışlarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu öğretmenler süreçte kendi matematik
uygulamalarına eleştirel gözle bakarak, matematik derslerinde günlük hayatla matematiği
birleştirmeyi es geçtiklerini ve öğrencileri ezbere yönlendirdiklerini ifade etmiştir. Bu boyuttaki
örnek ifadeler aşağıdaki gibidir;
Rana: Bu çalışmadan sonra hepimizin konuşmalarına yansıdı ve bakış açılarımı
değiştirdi. Yani fark ettirdi bize gerçekten çünkü fark ettirdi bize önceden farkında değildik
belki. Hani çay tepsisine tabakları dizmedeki gibi aslında hep kullanımız sorular ama
farkında değildik.
Hande: Aslında biz bir şeyin farkına vardık matematiği öğretmeye çalışırken ezbere
yönlendiriyormuşuz yani günlük hayatın içinden alıntılar yapıp birebir konuyla
bağdaştırmamışız. Onu fark ettik. Yani ben kendi adıma söyleyebilirim çok faydası oldu.
Yani müfredatı yetiştirme derdinden dolayı bize bazı şeyleri ezberden verip yani
187

çocuklara “neyi neden, niçin, ne işimize yarıyor, ne yapıyoruz?” onun da farkına
varmadan onların da kısır döngü içerisinde devam ediyorlardı. Aslında farkındalık
sağladık bize de yani farkındalık sağladı. O şeyden kurtardı. Arada bir böyle bir uygulama
yapmak gerekir gerçekten de. Ciddi anlamda söylüyorum. Günlük hayatla birleştirmiş
oluyoruz yaptığımız şeyleri aslında.
Hande: Hem öyle hem de böyle farkındalık yarattı. Yani farkında olmadığımız ayrıntıları,
hani belki hani o çay tepsisi tabaklarının olayında farkında olmadan yaptığımız; ama
matematiksel olarak düşünmediğimiz aslında yaptığımız şeylerin farkındalık sağladığını,
bakış açımızı değiştirdiğini. Benim oldu. Mesela bu uygulamalardan önce bana o
işlemlerde çok sıkılırım. Hani bir çözümlerin üretimi kafam karışacağı için bana itici ve
gereksiz gelirdi; ama bu çalışmayı görünce, içinde yer alınca, o basamakları, aşamaları,
öğrencilerin tutumlarını, o çabaları, değişik fikirlerin ortaya çıkmasını, gurup bilincini, o
yaklaşımları, o süreci görünce tamamen bambaşka bir şey olduğunu anladık.

Hande öğretmen ayrıca hizmet-içi eğitim öncesi matematiksel modelleme uygulamaları
yapmayı çok gerekli görmezken, hizmet-içi eğitim sürecinin ardından bu düşüncesinin
değiştiğini ifade etmiştir.
Hande: Bence valla yer alması gerekiyormuş. Başta çok gerekli görmüyordum. Bak çok
itiraflar yapıyorum. Hani çok gerekli görmüyordum. Olabilir; ama falan diyordum. Fakat
gerçekten bizim beynimizi çalıştırmamız lazım. Bir şeyleri daha iyi oturtmak,
gerçekleştirmek anlamında kesinlikle bu yöntem çok daha iyi. Yani ben gerekli
görmüyordum; ama bence gerçekten gerekliymiş.

Modelleme sorularına karşı tutum: Hizmet-içi eğitim süreci boyunca yapılan her
uygulamadan önce öğretmenlere uygulama yapılacak modelleme sorusu verilmiş ve bu
soruyu çözmeleri istenmişti. Öğretmenler, daha sonra yapılan uygulama öncesi toplantıya
modelleme sorusunu çözerek gelmişler ve öğrencilerin hangi yöntemleri kullanabileceği,
nerelerde zorlanabileceği, uygulamada ne tür müdahaleler yapmak gerektiği gibi uygulamada
dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde konuşmuşlardı. Öğretmenler kendileriyle yapılan
bireysel görüşmelerde, uygulama öncesinde modelleme sorusunu çözme aşamasının keyifli
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler bir yandan bazı soruların kendilerine zor geldiğini de
ifade ederken, diğer yandan, modelleme sorularının klasik problemlerden farklı olduğu için
kendilerinde merak uyandırdığını, çözüm süreci boyunca analiz yaparak düşündüklerini,
doğru cevabı bulunca sevindiklerini, eksik ya da yanlış çözdüklerinde ise birbirlerinden farklı
çözüm yolları ve bakış açıları gördüklerini, bunun ise kimi zaman kendilerini şaşırttığını
söylemişlerdir. Bu boyuttaki bazı örnek ifadeler aşağıdaki gibidir:
Hande: Şöyle soru tabi ki etkiledi. Soruları çözemeyince ya da işte eksik ya da çözdük
ama herkesin farklı yollarla olsa bir savunması, bakış açısı, analizi oldu ama ben bunu
düşünmemiştim, çok farklıymış niye bunu ben düşünmedim niye görmedim diye daha da
merak uyandırdı. Soruyu ilk aldığımda ben mesela çok rahat çözerim diye başladım,
sonra sinirim bozuldu sonra burada grup çalışmasında çözünce çocuk gibi acayip keyif
aldım. Sonra oradaki değişik çözümleri görünce bide hocaların tabi sonra
değerlendirmeleri falan da hım nerde ne yaptık, o bunu fark etmemizi sağladı. Sorular ilk
başta bana çok zor geldi, soruyu okumaya başlayınca hele de çözmeye başlayınca çok
farklı geldi. Beni çözüm aşaması çok etkiledi. Uygulama kesinlikle çok çok etkiledi.
Kutay: Çünkü burada bir şeyleri elde etmek, bir ayrıntıyı yakalayabilmek en büyük keyif
bence. Öbüründe hani formül belli, tamam zor da olsa soru çözülür; ama orada
alacağınız keyifle burada alacağınız keyif bambaşka. Bunu biz, kendimiz de yaşadık.
Şimdi burada elinizde bir kalıp formül yok, bir yöntem yok. Ne yapacağınıza, hangi
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işlemleri yapacağınız yok. Bir soru var, ucu açık bir soru. Orada size kalmış ve siz, orada
hele de doğru cevabı bulduysanız inanılmaz bir keyif.
Funda: O modelleme sorusu hakkında ilk önce kendimiz düşündük. Sonra
arkadaşlarımızla siz toplantıya gelene kadar birlikte yorum yapıyorduk. Yani ben mesela
hiç düşünemediğim bir çözüm yolunu bir arkadaşımın sayesinde gördüm. Farklı çözüm
yolarını görebilmek güzeldi. Yani bunun illa öğrencinin hani farklı yolları çözmesi değil,
öğretmen de farklı yoldan çözebilir; ama ben bunu hiç düşünememiştim. İyi düşünmüş
falan dediğim çözüm yolları vardı. Beyin gelişimi açısından da iyi bence. Kendi
gelişimimiz açısından farklı çözüm yollarını görebilmek.
Kaan: Buradaki uygulamada şöyle. Orada öğrenci gibiydik. Öğrencinin gözünden bakış
açısıyla çok etkilendim, öğrenen birisi olarak.

Öğretmenlerin uygulamalarına etkisi: Öğretmenler kendileriyle yapılan görüşmelerde
hizmet-içi eğitim sürecinin kendi uygulamalarını etkilediğini belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler
hizmet-içi eğitim sırasında öğrenci çözüm kâğıtlarını incelemenin, kendi uygulamaları
sırasında yaptıkları yazılı kâğıtlarını incelemelerine etkisi olduğunu, artık öğrencilerin
yazdıkları çözümlere “burada ne düşünmüş? ne yapmış?” gibi sorular sorarak baktıklarını,
öğrencilerin çözümlerinde önceden anlamsız buldukları yerlerin aslında bir anlamı olduğunu
fark ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu boyuttaki örnek ifadeler şu şekildedir:
Ayfer: Kendi kâğıtlarımı okurken gerçekten bakışım değişti kâğıtlara. O kesin. Yani
değerlendirirken özellikle daha sabırlı, daha böyle eskiden çizip geçiyordum ya da
soruyordum. Şimdi artık bakıyorum. Ne yapmış, nerden gelmiş olabilir? diye. Hep işte
diyorum ya işte senin sorduğun sorular geliyor aklıma. Tabi biraz daha uzuyor.
Hande: Şöyle bir yansıması oldu. Daha önceden, mesela daha önceden kâğıtları
incelerken anlamadığım işlemler olduğu zaman mesela itiraf ediyorum, bakıyordum,
anlamadığım yerleri herhalde bunu bundan dolayı yapmış, şu puanı vereyim ya da
sıkılıyordum, üff diyordum, burada ne yapmaya çalışmış bu öğrenci? Şimdi bu
çalışmadan sonra gerçekten böyle beynimin bir tarafı açıldı mı ne yaptı, ben ifade
edemiyorum, ama demek ki ha bunu bundan dolayı yapmış. Önceden de ben aslında
öğrenciyi çağırıp, soruyordum. Diyordum ki yavrum, burada ne yaptın? Anlatınca ona
göre yorum yapıyorlar. Şimdi öğrenciye gerek kalmadan kendiniz yorumlayabiliyorsunuz
ve öğrenciyi anlamaya başlıyorsunuz. Öbür türlü hani diyorsunuz ki burada formül yok bir
şey yok burada ne karalamış, ne saçmalamış, ama burada anladık ki aslında onların
hiçbiri saçma şeyler değilmiş. Çok önemli şeylermiş.

Öğretmenlerden bazıları ise, hizmet-içi eğitime katıldıktan sonra kendi matematik
derslerinde öğrenciyi daha çok düşündürmek istediklerini, soru çözümü sırasında
öğrencilerin soruyu yorumlamaları ve faklı çözüm yollarını düşünmelerine daha fazla ağırlık
verdiklerini ifade etmişlerdir.
Hande: Şimdi şöyle, samimi olmak gerekirse klasik formatın dışına çıkmadan aslında
son derece test olan eğitim sistemimiz devam ediyor ama ben farkında olmadan yaptığım
şeyler varmış. Nedir? Konuya başlamadan konuyla ilgili sorular soruyorum. Konuyu yaz
formülü yaz soru çöz değil. İşte dizi nedir nerde kullanılır gibi bunları zaten soruyordum.
Çocuklarda ne tarz? Onlar dershanede gördükleri için direk formülü söylüyorlar da canım
formülü dışında nedir? Nerede kullanılır? Ne ifade ediyor? Aslında ben farkında olmadan
çocuğun psikolojisine, şartlarına uygun olursa zaman yeterse yani çok hareketli karışık bir
sınıfta bazen es geçebiliyorsunuz da bunları yaptığımı fark ettim. Ama şöyle de bir katkısı
oldu anlatımıma etkisi olmuş oldu bence. Yine öğrencilere çözdürüyorum soruları ama
onların yorumlamalarını, açıklamalarını hani farklı bir yorum var mı, bakış açısı var mı
daha çok soruyorum öğrencilere. Belki farlı bir çözüm var mı diye bir iki kişiye çözüp
geçiyordum ama şimdi daha çok yorumlamalarını istiyorum. Tabi biz böyle uygulamaları
yapamıyoruz. Ama matematik dersinde de en azından düşündürmek istiyorum. Sırf
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formül verip soru çözüp geçmek değil. Onların da fikirlerini almak bana mutlaka katkısı
oldu. Yani farkında olmadan yaptığım şeyleri fark ettim. Ama bu konu üzerine de kendimi
geliştirmek istiyorum.

Öğretmen öğrenmeleri: Öğretmenler hizmet-içi eğitim sürecinin bazı boyutlardaki
bilgilerinin gelişimine katkısını olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler, sunum sırası, sunum
süresi, gruplara müdahale yerleri gibi uygulama organizasyonu ile ilgili pedagojik bilgiler ile
modelleme sorularında farklı çözüm yolları, düşünce ve stratejiler üretme ve uygulama
sırasında öğrenciler bu çözüm yollarını kullandıklarında veya zorlandıklarında ne tür
müdahalelere ihtiyaç olduğunu belirleme gibi pedagojik alan bilgilerinin hizmet-içi eğitim
süreci boyunca geliştiğini belirtmişlerdir. Bu boyutla ilgili bazı ifadeler aşağıdaki gibidir:
Funda: Birinci uygulamadan sonra artık, hani ilk aşama için kaç dakika gerekli, sunum
için kaç dakika gerekli, nerelerde müdahale etmemiz gerekli, hangi sunumları önce
almamız gerekiyor, sıralamanın nasıl olması gerekiyor, bunlara karar verebilmek güzeldi.
İlk uygulamada sadece kendi çözüm yöntemimizi düşündük. O aslında çok basit bir
uygulamaydı zaten banka soygunu; ama diğer uygulamalarda her tür çözüm yolunu
düşünmemiz gerektiğini çünkü uygulama yaparken diğer çözüm yolu karşımıza
geldiğinde bizim onlara müdahale edebilmemiz için o çözüm yolu hakkında fikrimiz
olması gerektiğini anladık. O yüzden de bundan sonraki birinci uygulamadan sonraki
uygulamalarda farklı nasıl çözebilirim bu soruyu, farklı çözüm yollarıyla bana nasıl
yaklaşırlarsa, tıkanırlarsa nerede müdahale edebilirim? Bu sorulara cevap verebilmek için
de benim de o soruları daha iyi algılayabilmem gerektiğini öğrendim.
Hande: Kesinlikle, kesinlikle ve beraber öğreniyoruz aslında, beraber o çözüm yolarını,
yani suyu çözerken beraber beyin fırtınası yapıyoruz ve beraber farkında olmadığımız
çözüm yoları, düşünceler, stratejiler üretiyoruz ve biz de kendimizi keşfediyoruz, bizim
için de çok faydalı. Yani kendimizi hiç zorlamamışız. Hiç böyle bir şey normal bir
zamanda beni önüme koysanız bakarım, uğraşırım, mesela yapamadım öf derim, atarım
yani, bu kadar.

Öğrenciyi tanıma: Öğretmenler, hizmet-içi eğitim sürecinin en önemli katkılarından
birisinin öğrencilerinin farklı yönlerini görmelerini sağlaması olduğunu belirtmişlerdir. Sınıfta
normalde

pasif

beklemedikleri

olan,

öne

performanslar

çıkmayan

öğrencilerin, modelleme

gösterdiklerini,

grup

uygulamalarında

çalışmasında

kendilerini

hiç
ifade

edebildiklerini ve kimi zaman grup lideri olduklarını, beklentilerinin aksine farklı çözüm
stratejileri üretebildiklerini gördüklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenler sürecin
hem

öğrencilerin

kendi

kapasitelerini

keşfetmesine

hem

de

öğretmenlerin

kendi

öğrencilerinin farklı yönleriyle tanımasına katkısı olduğunu söylemişlerdir. Bu boyutla ilgili
bazı ifadeler aşağıdaki gibidir:
Ayfer: Hiç beklenmedik öğrenci zaten biliyorduk onun öyle olduğunu da beklenmedik
performanslar gösterdiler bu modellemede örneğin.
Meral: Pozitif yönleri aslında sınıf için de gözünüzden kaçan öğrencileri modelleme
çalışması yaparken dikkatinizi çekebiliyor. Çok sakin olan bir çocuk grupta lider havasına
bürünebiliyor.
Selda: Bazen hani sınıfta çok pasif olan öğrenci o gurupta lideri falan olabiliyordu.
Kendini ifade edebiliyordu.
Rana: Mesela çok sakin olarak gördüğüm öğrencinin çok liderlik vasfı olduğunu gördüm.
O da güzeldi. Kendini ifade edebildi, falan.
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Funda: Ben işte baştan da söyledim. Aslında çünkü çok sakin gözüken çocuk, o
çalışmada çok organize olup, idare vasfı olup, bu çocuk gerçekten de farklıymış. Yani
çözüm yolları değişik noktaları tespit edebiliyormuş diye farklı yönden çocukları
inceleyebiliyoruz. Demek ki hepsini aynı formatta algılamak ya da yorumlamak çok da
doğru değilmiş. Sayısal olarak işlem basamaklarına göre şu kadar geldi, şu kadar doğru
yaptı. İşte 80 aldı, 90 aldı. Başarılı başarısız diyorduk; ama bununda bence etkisi varmış.
Kaan: Daha farklı şekilde onları tanımlamak. İfade güçleri görmek. Çünkü sözel olarak
kalkıp sunumlarının yaparken onların ifade güçleri görüyorsunuz. Normalde matematikte
soruyu çözüyor oturuyor yerine.
Hande: Beklentimizin dışında çözümler vardır. Beklediğimiz çözümü, mesela beklediğim
benim son uygulamada pratik yöntemden söz etmiştim. Onu hiç kullanmadılar. Tamamen
bizi şaşırttılar. Bizim hep aynı cümle olacak ama, görmediğimiz beyinlerini kullanmaları
gereken, bizim de görmediğimiz, keşfetmemiz, kendilerinin de keşfetmediği yönleri ortaya
çıktı. Kendileri de belki şaşırdılar. Biz de o yüzden şaşırttılar.
Hande: Yani bizim öğrenciler hani her türlü soru kalıbına alışkın; ama ben uygulamalarda
onların zekâlarını ve bu tür sorularda da nasıl ortaya koyabileceklerine hayran
kaldım...Çünkü biz hep hani kalıplaşmış bir taraftan çözümlere bakıyoruz. O yüzden farklı
çözümlerle karşılaştık ve çok şaşırdık. Yani bir de hiç beklemediğimiz, sessiz, sakin, pasif
görünen, derste hiçbir aktivitesi olmayan ya da özgüveni olmadığını düşündüğümüz
öğrencinin çok iyi çözüm yaptığını gördük. Yani çok çok öğrencilerin hem matematiksel
anlamda hem de duygusal kişilik özellikleri anlamında farklı yönlerini keşfettik.
Funda: Bence artıları var. Yani biz demek ki tek düze bakıyormuşuz. Yani tek yönden
bakıyormuşuz. Soruyu çözebilmesi anlamında bakıyorduk belki. Fikir yürütebilmesi,
guruba hakim olması, liderlik vasfının olması, özgüveninin olması. Bunlar da bizim
değerlendirmemiz gereken şeylermiş.

Farkına varma, özgüven kazanma: Öğretmenlerden bazıları hizmet-içi eğitim
sürecinin kendi kapasitelerinin farkına varmalarına ve özgüven kazanmalarına yardımcı
olduğunu ifade etmişlerdir. Hizmet-içi eğitim öncesi matematiksel modelleme sorularını
matematik öğretiminde nasıl kullanılacağına dair bilgi ve deneyimi olmayan öğretmenlerin,
süreç boyunca bilgi ve deneyim kazanırken hem kendi kapasitelerinin farkına vardıklarını
hem de özgüvenlerinin arttığını belirtmişlerdir. Bu boyutla ilgili örnek ifadeler aşağıdaki
gibidir:
Kaan: Biz de kendimizin farkına vardık aslında.
Hande: Yani ben mesela çok hani diyorum ya normalde baksam hayatta sıkılıp atacağım
bir kağıt, ama sonra düşününce, biraz kendimi zorlayınca aslında çok farklı bakış
açılarımız olduğunu ve kendinizin farkına varıyorsunuz. Onu da fark edince bundan
acayip mutlu oluyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Aslında ben bunu yapabiliyormuşum, klasik
tarzın dışında. Çünkü hep klasikleşmiş bir işlem tarzımız ve aslı da korkularımız vardır ya.
Aslında kendinizi hep çıkmazda hissedersiniz. Tam öğretmeni böyle tam uçuruma
götüren soru sordukları, ama kendinizin hiç kullanmadığınız ve beyninizin o orta
çukurunda çözülmeye başlayınca kendinizden acayip keyif alacaksınız.
Kutay: Güven de kazanıyorsunuz. Bir de kendinizin farkına varıyorsunuz. Kendinizin
farkına varmanız kadar güzel bir şey olamaz.
(3) Matematiksel modelleme kullanımıyla ilgili düşünceler

Hizmet-içi eğitim sürecinde ve hizmet-içi eğitim sonunda yapılan görüşme ve toplantı
verilerinin analiz sonucuna göre öğretmenlerin matematiksel modelleme kullanımıyla ilgili
düşüncelerinin 2 alt tema altında toplandığı görülmüştür. Öğretmenler matematiksel
modelleme

kullanımıyla

ilgili düşüncelerini; 1) matematiksel modelleme

kullanacak
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öğretmenin yapması gerekenler, 2) ne sıklıkla ve ne amaçla matematiksel modelleme
soruları kullanılacağı boyutlarında değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutlardaki
düşünceleri şu şekildedir;
Matematiksel modelleme kullanacak öğretmenin yapması gerekenler: Hizmet-içi
eğitim süreci sonunda öğretmenlerle yapılan görüşme ve toplantılarda modelleme
uygulaması
sorulmuştur.

yapacak

öğretmenlerin

Öğretmenler,

her

nelere

dikkat

öğretmenin

etmesi

rahatlıkla

gerektiğini

düşündükleri

modelleme

uygulaması

yapamayacağını, bunun için sahip olması gereken bazı yeterlilikler ve dikkat etmeleri
gereken bazı noktalar olduğunu ifade etmişler, modelleme yapacak öğretmenlerin uygulama
sırasında ve uygulamadan önce şu noktalara dikkat etmeleri gerektiğini söylemişlerdir;
uygulama yapılacak soruya hakim olmak (soruyu önceden kendilerinin çözmeleri ve faklı
çözüm yollarının neler olabileceğini düşünmeleri), öğrencilerin nerede zorlanacağını ve ne tür
hatalar yapabileceğini, bu zorluk ve hatalarda ne yapmak gerektiğini bilmek, öğrencilerin
sorularına nasıl cevap vereceğini bilmek, uygulama planlaması yapmak, öğrencilere nerede
yönlendireceğini, ne kadar açıklama yapacağını bilmek, gruptaki öğrenci sayısına ve
heterojenliğine dikkat etmek, modelleme uygulamasından önce öğrencilere ne yapacaklarına
dair açıklama yapmak, uygulama sırasında grupların yanına giderek neler yaptıklarını
sormak, onların fikirlerini söylemelerini sağlamak, öğrencilerin zorlandıkları yerlerde ufak
yönlendirmeler yapmak, uygulamayı nasıl toparlayacağını bilmek, sunum sıralarına doğru bir
şekilde karar vermek ve süreç boyunca öğrencileri motive etmek. Bu boyutla ilgili bazı örnek
ifadeler aşağıdaki gibidir;
Ayfer: Açıklamalarını iyi yapacak ilk başta, ya da belki bir gün önce. Guruplar
ayarlanacak işte. Ne yapacaklarını bilecek çocuklar. Önemli olan o. Açıklamaları iyi
yapıp, çocukları aydınlatırsanız gerisi geliyor. Nasıl çözecekler, nasıl çözüm üretecekler?
Yani, ne yapacaklarını bildikten sonra iş kolay.
Kaan: Şey mesela öğretmen arkadaşa şunu derim. Soruya çok iyi hakim ol. Yani onların
her türlü sorusuna nasıl cevap verebileceğini bil. O, bence başka bir şey yok…Yani işte
zaman planlaması. Nasıl sunduracaksın, ne yapacaksın? Onların hepsine planlayarak
girdikten sonra gerisi gelir. Ekstra bir şey olursa zaten ona göre gardını alıyorsun yani
orada. Ne bileyim süre yetmiyorsa, öbür taraftan dakika kısarsın falan. Ona göre.
Kaan: Çözüm aşamalarında işte guruplara hakim olmak orada önemli. Yani çözerlerken
mesela ben takıldığım yeri orda çözerken öğrenciyle paylaşırsam; burada ne yaptın, niye
işte bu geldi falan o zaman daha kalıcı oluyor.
Funda: Şimdi hangi modelleme konusunu hangi soruyu soracaksa bir kere o konuda
kullanabileceği bilgiye sahipler mi? Burada çocukların çözüm yolarına müdahale
edebilirler mi ya da yönlendirebilirler mi? Ara bir aşamada yardımcı olabilirler mi? nerde
müdahale etmeleri daha zor olur? Çok yönlendirmeleri mi daha iyi yoksa yol göstermeleri
mi daha iyi yoksa sessiz kalmaları mı daha iyi ya da onları konuşturmaları mı daha iyi?
Bence bu önemli. Çoğu zaman da bizim çok müdahale etmememiz gerekiyor. O zaman
çocukların adına biz düşünmüş oluyoruz. Çok iyi bir şey değil maalesef. Onları
konuşturmamız lazım. Onların fikirlerini söylemesi lazım.
Ahmet: Bilgi deyince donanımlar, konuyla ilgili donanımlar. Bir de kendilerini ifade
etmesi. Okuduğunu anlaması. Yani matematik aslında birazcık da edebiyat gibi bir şey.
Yani soruyu tekrar tekrar hani bazen soruyu doğru düzgün okumadıkları için ayrıntıları
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kaçırıyorlar. O aşamada yardımcı olabiliriz. Sunarken takıldıklarında işte hani onları
demoralize etmemek için arada müdahale edebiliriz. Şunu söylemek istedi arkadaşlarınız
diye..
Funda: Her öğretmen uygulayamaz tabi, yani ilk önce nasıl yapacağını bilecek, nerde
müdahale edeceğini bilecek. Örneğin nasıl toparlayacağını bilecek, ne kadar süre
vereceğini bilecek ilk giriş kısmına uygulamayı yapmasına ve sunumuna nasıl karar
verecek. Ya da o sunuma çıkaracağı gurup sayısına o hocanın karar vermesi lazım
bence. Hani çok olağan da olabilir, ama bakarsınız ki hani bir gurup, sadece bir gurup
çözdüyse onu bence en sona saklamak çok daha mantıklıdır. Yani bir tanesi çözdü, beş
grup çözemedi. Çözdükten sonra çözmeyen dört tane grubun artarda gelmesi, o bayağı
bir moral bozar gibi geliyor. Yani o yüzden ben basit çözüm yapanları önce, iki çeşit
çözüm yapanları orta, en iyi çözüm yapanlar diye sunum yaptırmak daha mantıklı geliyor
bana.
Rana: Bize verilen soruyu hani bir kere öğretmenin o soruya çok iyi hakim olması lazım,
soruyu çözmesi lazım. Soruyla ilgili karşılaşabileceği, aslında bizim yaptığımız ön
görüşme ve toplantıdaki detayları bizim bilmemiz gereken şey. Soruyu iyi çözmesi lazım,
soruda takılabilecekler, nerede hata yapılabilir, nelerde öğrenciler sorun yaşayabilir. Bize
sorduğunuz şeyler aslında bunları öğretmenin çok iyi hâkim olması lazım ki o uygulamayı
yaptığınızda teklemeyseniz. Yani bir sorun yaşamayasınız. Çünkü öğrencinin gözünde bir
öğretmen profili var. Uygulamayı yaparken onların takıldığı bir noktada siz çözümsüz
kalırsanız, cevap veremezseniz uygulama amacına ulaşamaz. Bir anlamı kalmaz yani.
Dolayısıyla konuya yani o soruya hâkim olmanız lazım. Kesinlikle ön çalışma yapmanız
gerekiyor. Gurupları ayarlamanız bence gerekiyor. Onların en önemlisi de öğrencilerin
karşılaşabilecekleri sorunlar ve tıkanabilecekleri noktalarda ne tür çözüm üretebilirsiniz,
bunu çok iyi bilmeniz lazım ve onu uygun bir şekilde hani öğrenciye aktarmanız çok
önemli. Yani sadece hani o yaklaşımla önemli.
Selda: Konuyu anlasın, karşılaşabileceği sorunlar, yaklaşımlar, sıkıntı yaratabilecek
durumlara bence önceden iyi bilmesi lazım ki o uygulama çok başarılı olsun. Benim
tesviye edeceğim bu. Hani soru tamam, çözümü de bu. Buna göre yaparlar, gideyim
sınıfa diye dalmakla olmuyor bu iş. Gerçekten hazırlıklı olmanız lazım. Yani çünkü
karşınızda çok değişik yaklaşımlar ve çözümsüzlükler çıkabiliyor. Orada sizin vereceğiniz
cevap ve yaklaşım tarzınız sorunun çözümüne etkili olabiliyor. Yani benim en büyük
tavsiyem bu.

Ne sıklıkla ve ne amaçla matematiksel modelleme soruları kullanılacağı:
Öğretmenlerle yapılan bireysel görüşmelerde hizmet-içi eğitim sonrası, kendi öğretimlerinde
matematiksel modelleme uygulamaları yapmayı isteyip istemedikleri ve hangi amaçla
uygulama yapmak istedikleri sorulmuştu. Öğretmenler ileriki süreçte, konuya dikkat çekmek,
öğrencilerin öğrendiklerinin uygulaması, güncel hayatla birleştirme, kalıcı öğrenmenin
sağlanması gibi amaçlarla matematiksel modelleme uygulamaları yapabileceklerini ifade
etmişlerdir. Bu boyutla ilgili örnek ifadeler aşağıdaki gibidir:
Funda: Arada yapmayı konuyu verdikten sonra güncel bir soru, işte çocuklar bu sorunu
da hadi bakalım çözün tarzında yapılabilir. Acaba hangi birikimle yapacaklar? O yeni
anlattığım konuyu mu kullanacaklar ya da ben, onları şartladım diye yeni konuyu
kullanarak yapanlar da olacak, eksi konuyu kullanarak yapanlar da olacak. Yani bence
konu bitiminde yapılabilir; ama her konuda değil.
Meral: Arada bir böyle bir uygulama yapmak gerekir gerçekten de. Ciddi anlamda
söylüyorum. Günlük hayatla birleştirmiş oluyoruz yaptığımız şeyleri aslında. Gerçekten
önemli. Her ay bir tane yapılabilir aslında.
Rana: Şöyle yani tam da çocukları böyle değişik eğlence olsun, onları hep farklı
düşündüreyim, klasik matematik formatının dışında yine bir şeyleri, onların çünkü
keşfetmek, farkına varmak çok hoşlarına gidiyor. Onların mutlaka kazanımları olacaktır.
Hani matematik dersinde formüllerle giderken bu matematik proje dersi gibi bir dersimiz
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olsa mesela çocuklarla daha iyi bağlantı kurar. Yani hani günlük hayatta kullandığımız
şeylerin matematikle bağlantısını böyle bir uygulamayla kurmuş oluruz. Yani en azından
hani yaşadığımız matematikle hani yapmaya çalıştığımız matematik birleşmiş olur. Bu
çok önemli aslında.
Kutay: Bazen o konunun aşında da verilebilir, konuya ısındırmak, dikkatini çekmek, teker
teker konunun içindeki bütün verileri, bütün konunun ayrıntıları kullanması gerekiyordur.
Mesela trigonometri kullanması gerekiyordur. O şekilde konunun sonuna da koyabilirsiniz
soruyu, başına da koyabilirsiniz.
Hande: Yani ben şöyle; matematik öğretiminin kalıcı hale gelmesi. Çünkü bizde her şey
formüller veriliyor, soru kalıpları veriliyor, ezbere dayalı. Çok kalıcı. Çünkü iki dakikalık
süreden çözülecek bir soru değil. Bir ön aşama, sonra ikinci bir aşama ve üçüncü bir
aşamayı gerektiriyor. O ön aşamanın soruyu okuyup, analiz etmesi, algılamak…. Yani
nerde ne yapacağına karar vermek. Sadece önünüze bir formül, direk bir formülle
çözülecek sorular olmuyor. Burada da sizin matematik temelinizi işte analizlilerinizi
geliştirmeniz, nerde ne yapacağınıza karar vermeniz adına çok geliştirici. O süreç yani o
yarım saat, 20 dakika çok önemli. Bu üç aşamayı yaparsanız oradaki, hem çok keyif
alırsınız hem de kalıcı olur. Çünkü çok yönlü ve çok yoğun düşünüyorsunuz. Çok yorucu.
Oradaki bir soruyu çözmek belki 20 soruyu çözmeye bedel. Oradan bir kalıcı, öğretici,
yani kesinlikle farkındalığı sağlayan matematiği daha eğlenceli, daha hani anlaşılır,
hayatımızla matematik arasında hani bir çizgi var. Onu ortadan kaldırıp, bir bütünlük
sağlamalı yani.
Ayfer: İşte o diyelim ki öğrendiklerinin uygulaması, günlük hayatta da bu şekilde
uyguluyoruz bunları diye.
Ahmet: Ama geometride kullanılabilir. Belki on tane işlemsel soru yapmak yerine dört
tane görsel soru daha akılda kalabilir.

Öğretmenler ne sıklıkla modelleme etkinlikleri uygulamak istedikleriyle ilgili farklı
görüşler bildirmişlerdir. Bazı öğretmenler, ayda bir uygulama yapmak istediklerini ifade
ederken bazıları modelleme etkinliklerini dönemde birkaç kez uygulamak istediklerini
söylemişlerdir. Aşağıda uygulama sıklığıyla ilgili örnek diyaloglar ve ifadeler verilmiştir.
Araştırmacı: Peki, bundan sonraki süreçte bu etkinlikleri kendi sınıflarınızda uygulamayı
düşünür müsünüz?
Ayfer: Düşünebilirim. Mesela her seviye için dönemde bir kere bile olsa olabilir.
Funda: Yani her öğrenci farklı. Bazısı çok soru çözerek öğrenir, bazısı püf noktalarını
görmek istiyor. Ha anladıysa orayı, tamam iş bitmiştir. Her türlü soruyu çözebiliyor. İşte
ne bileyim bazısı hem görüp, hem hissetmesi, hem yazması önemli. Bir sürü çeşit öğrenci
var, elimizde. Belki bu modelleme de her öğrenciye hitap eden bir tarz değil; ama çok
çeşitlilik, diyelim ki ayda bir modelleme. İşte ne bileyim, bazı konularda öğretmen tahtada,
bazı konularda öğrenci daha aktif. Yani bu şekilde çeşitlendirilerek belki çok daha verim
alınabilir; ama dediğim gibi yani.
Araştırmacı: Peki hocam, müfredat uygun olsa böyle bir şey kullanır mıydınız?
Rana: Kesinlikle kullanırdım. Program değişse ben kesinlikle her ay olmasını isterdim
diyelim olmadı iki ayda bir de olsa uygulamak isterdim. Her ay uygulansa bir tane çok
eğlenceli olur keyifli olur hoş olur.
Araştırmacı: Uygulamaya devam etmek ister misiniz?
Hande: Tabi tabi. Benim öğrencilerim soruyor yani. Mesela ben şöyle bir şey
düşünüyorum konularda bitirdiğim zaman ya da rehberlikte falan, rehberlikte genelde her
dönem boş geçiyor. Yani böyle bir şeyi her dönem uygulayabilirim yani seneye falan.
(4) Matematiksel modelleme kullanımıyla ilgili sınırlılıklar ve zorluklar
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Hizmet-içi eğitim sürecinde ve hizmet-içi eğitim sonunda yapılan görüşme ve toplantı
verilerinin analizi sonucuna göre öğretmenlerin matematiksel modelleme kullanımıyla ilgili
sınırlılıklar ve zorluklar üzerine düşüncelerinin 3 alt tema altında toplandığı ortaya çıkmıştır.
Öğretmenler matematiksel modelleme kullanımıyla ilgili sınırlılıklar ve zorluklar üzerine
düşüncelerini; 1) müfredat ve müfredat yoğunluğunun yarattığı sınırlılıklar, 2) öğrencilerin
seviyesi, 3) öğretmenin tecrübesizliği ve bilgi eksikliğinin getirdiği zorluklar boyutlarında
değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutlardaki düşünceleri şu şekildedir;
Müfredat ve müfredatın yoğunluğunun yarattığı sınırlılıklar: Öğretmenlerle yapılan
görüşme ve toplantılarda, matematiksel modelleme uygulaması yapma sıklığı ile ilgili
düşüncelerini en çok etkileyen faktörün müfredat ve müfredat yoğunluğunun yarattığı zaman
sıkıntısı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler özellikle müfredattaki konuların yoğunluğundan
dolayı modelleme etkinliklerine yeterince zaman ayıramayabileceklerini ifade etmişlerdir.
Öğretmenler ayrıca, girecekleri sınavlarda öğrencilerin işlem pratikliği kazanmaları önemli
olduğu için bazı konularda modelleme uygulamaları yapmak yerine daha fazla sayıda soru
çözmek gerekebileceğinden bahsetmişlerdir. Öğretmenler, müfredat yoğunluğu azaltılırsa
modelleme uygulamalarına daha fazla zaman ayırabileceğini de belirtmişlerdir. Bu konuyla
ilgili örnek diyaloglar ve ifadeler aşağıdaki gibidir:
Funda: Modellemenin her konu için uygun olduğunu düşünmüyorum.
Araştırmacı: Zorluk açısından mı?
Funda: Zorluk açısından değil. Bu sefer model, konunun içeriğinde verebilmemiz
gereken bilgileri tam anlamıyla veremiyoruz. Çünkü müfredat çok yoğun. Görsellikte işin
içine girince yayılıyor ders. Daha çok zaman kaplıyor. Ama bizim pratik işlemde
çözmemiz gerekiyor derste. Türevde integralde soru çözmesi lazım çocuk lise son
konusunda. Ama geometride kullanılabilir. Belki on tane işlemsel soru yapmak yerine dört
tane görsel soru daha akılda kalabilir. O yüzden konudan konuya dersten derse
değişebilir.
Ayfer: Ama bizim matematik müfredatı çok yoğun. Yani biz sürekli onları özgür bırakırsak
bu sefer hiçbir konuyu yetiştiremeyiz. O zaman arada bazı konularda hem uygulama
yaptırmak, hem sınıfı kaynaştırmak adına bu tür uygulamalar yapılabilir; ama bütün
derslerin böyle yapılması çok uygun değil.
Kaan: Ben bir soruyla bir dersi bitirirsem olmaz. Yani bizim eğitim sistemi ya da sınav
sistemine uygun değil. Bizim bol soru çözmemiz gerekiyor. Ama arada yapılabilir.
Ahmet: Her zaman olmuyor çünkü zaman yok.
Hande: Şimdi şöyle samimi olmak gerekirse klasik formatın dışına çıkmadan aslında son
derece test olan eğitim sistemimiz devam ediyor...Tabi biz böyle uygulamaları
yapamıyoruz.
Ayfer: Bir de biz hep alışmışız ya müfredat yetişecek işte şunu yapacağız, bunu böyle bir
çalışmayla bu müfredat içinde hayatta hiçbir şey yetiştiremeyiz….İşte tek tek bakmak.
Özellikle hani bazıları şama atlayıp, bir şeyler çıkarmış. Orada var. Hani ne düşündü, ne
yaptı? Orada kafa yormak zor. Vakit ayırmak zor. Hani bu yoğunlukta bunlarla uğraşmak
zor; ama işin sırf o olsa mesela o zaman belki çok zevkli olacak da.
Kaan: Ama bakıyordum şartlar çevre sistem. Siz hayır böyle yapma deseniz bile bir
döngünün içerisindesiniz ve oradan çıkamıyorsunuz. Yani mecburen dâhil oluyorsunuz.
Bu daha da bunları fark ettirdi evet ben hep içimde bunları düşünüyordum ama bu böyle
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olabilirmiş diye bir savunma mekanizması geliştirdi. Yine uygulayabilir misiniz deseniz
yine uygulayamam herhalde ama olmasını isterdim. Hani özgür ortam, sınırlama olmasın,
saat işte müfredat yetiştirme kaygımız olmasın böyle oyunlaştırarak günlük hayattan
örnekler vererek herkesin fikrini soracağım, yaratıcı düşünmeyi sağlayacak.
Mustafa: Zorluklar şey, yani bizim zaman problemimiz var. Bizde çizilmiş çerçeve bir
müfredat var, bunu bitireceksiniz. Hani nasıl ki modellemedeki gibi ucu açık hani özgür
bırakılsak hani biz de müfredatta da özgürlüklerimiz olsa çok faydalı olur; ama siz bir
kalıp içerisinde bu uygulamayı yaptığınızda bir kere zaman sorunu yaşarsınız. Yani
müfredatta öyle iyi bir yerde bu soruyu kullanmanız gerekiyor ki hani zamandan da
tasarruf hani şey yaşamayın, sorun yaşamayın.
Selda: Bizim müfredatı da ciddi anlamda değiştirmeleri lazım. Yani en azından bu
etkinlikleri uygulayacağımız bu anlamda bir matematiksel proje dersi diye bir ders olması
lazım, bir saatlikte olsa. O derste biz mutlaka bu uygulamayı çok keyifle yaparız, çok da
güzel işte hani matematik dersinde formüllerle giderken bu matematik proje dersi gibi bir
dersimiz olsa mesela çocuklarla daha iyi bağlantı kurar.)

Öğrencilerin seviyesi: Öğretmenlerin bir kısmı modelleme uygulamalarını sınırlayan
etmenlerden birisinin öğrencilerin seviyeleri olduğunu ifade etmiştir.

Öğretmenler iyi

okullarda ve başarı seviyesi yüksek olan öğrencilerle modelleme uygulaması yapmanın daha
kolay olduğunu söylerken, başarı seviyesi düşük öğrencilerle modelleme uygulaması
yapmanın zor olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler modelleme uygulaması yapılacak
öğrencilerin hem istekli hem de gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğini
düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu boyutla ilgili örnek ifadeler aşağıdaki gibidir:
Ahmet: Öğrenci kapasitesi yok
Kaan: Okulla alakalı. Okulun öğrencileriyle.
Ayfer: Bir de tabi hani bizim okulda daha kolay da ne bileyim herhangi bir lisede çok
daha zor olabilir. Mesela benim oğlumun okulu var işte….orada kesin uygulanmaz diye
düşünüyorum, Yiğit’in sınıfında.
Rana: Tabi yani şey hani iyi okullarda, iyi öğrencilerle daha kolay. Bilemiyorum ki hani
düz lisede neler uygulanıyor, neler yapılabiliyor? Öğrencinin istekli olması önemli bu
soruda ve hiç önemsemeyen bir guruba böyle bir soru verirsen modelleme sorusu ne
yapar bilemiyorum.
Funda: Modelleme sorusuna göre belki gerekli donanıma, birikime sahip değiller veya
geçmişten gelen birikimleri yeterli olmayabilir. İşlem hatası yapabilirler.)
Selda: Belki şu olabilir. Yani alt yapıyı öğrencilerdeki matematiksel alt yapıyı hazırlayıp,
bir yıl bu tarz çalışmalara ayrılabilir. Diyelim ki 9-10-11’in ilk dönemi müfredat uygulayıp,
ondan sonra o öğrendiklerini de modelleme çalışmalarıyla uygulamak, yarım dönem de
öyle bir şey oluşabilir. Yani öyle bir müfredat hazırlanabilir.

Öğretmenin tecrübesizliği ve bilgi eksikliğinin getirdiği zorluklar: Öğretmenlerden
bazıları tecrübe eksikliğinin modelleme uygulamalarını zorlaştıran etmenlerden birisi
olduğunu söylemişlerdir. Öğretmenler, okullardaki matematik öğretimi uygulamaları daha çok
öğretmen merkezli olduğu için, matematik öğretiminde matematiksel modelleme kullanımının
önceden alışkın olmadıkları bir uygulama olduğunu ifade etmiş, tecrübeleri arttıkça daha iyi
uygulama yapabileceklerini düşündüklerini söylemişlerdir. Bu boyutla ilgili örnek ifadeler
aşağıdaki gibidir.
Ayfer: Ya çok sözel soru da yapmıyoruz biz zaten. Hani o konuda da çok tecrübeli değiliz
aslında. Belki onun da hani vardır artı bir teknikleri bilmem neleri; ama biz alışmışız testi
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yaz tahtaya, ondan sonra çöz…. Modelleme çok daha farkı bir çalışma. Yani bizim
alıştığımız klasik bir durum değil.
Ahmet: Şeyden işte yani çok vakit alıyor. En az iki saatini veriyorsun. Öğrenciyi
toplayacaksın, anlatacaksın. Bizim alıştığımız tarz olmadığı için.
Meral: Çok daha farklı tabi ama diyorum ya tecrübe işi. Yani seneye de bu uygulama olsa
çok daha farklı olur, 5 sene sonra da olsa çok daha farklı olur. Kesin tecrübeyle çok
alakalı.
Hande: Yani ben, kendim için söylüyorum. Bunun için gerçekten özel bir çalışma
gerekiyor. Hani bu tür uygulamalar hep yapılsa artık yapacağımız şeyi rutine bağlarız,
sistem oturur; ama her soru için tabi ki çözüp, o sorunun çözümünde karşılaşacağınız,
pardon, çözüm şekilleriyle karşılaşacağınız sorunlarla ilgili bir ön çalışma yapmanız
gerekir. Hani bu sorunlarla karşılaşınca böyle müdahale edeyim, burada şöyle müdahale
edeyim. Burada sistem olarak hani çözüm yolu üretirsiniz. Onun dışında yapacağınız hani
işlem bellidir; ama her soru için ayrı bir hazırlık gerekir bence. Çünkü ayrı bir şeyi fark
ettiriyorsunuz.

Bazı öğretmenler ayrıca matematiksel modellemenin de bir parçası olduğu yeni
müfredat yaklaşımları konusunda bilgilerinin yeterli olmadığını, bu yüzden uygulama
yaparken zorlandıklarını ifade etmişler, müfredatlar değişirken öğretmenlere ve öğretmen
adaylarına müfredatta yer alan uygulamaları nasıl yapacakları konusunda bilgi verilmesi
gerektiğinden bahsetmişlerdir.
Ayfer: Aslında şunu da yapmaları lazım. Yani bu çalışmaları bu projelerle desteklenirse
mutlaka eğitim fakültelerinde ders olarak alınmalı bu yani......Eğitim derslerinde, ne
bileyim, ölçme-değerlendirme de mi olur işte hangisindeyse, mutlaka böyle bir eğitim
verilmeli. Mesela şimdi ben hemen buradan söyleyeyim, proje olarak, rapor olarak
gideceği için TÜBİTAK’a. Müfredat değişiyor, ama öğretmenler aynı. Yani onun eğitimi
mesela vektörü katlar. Hep onu söylüyoruz, geometri de. Bizim öğrenciler bir üniversite
öğretim üyesi ile röportaj yapmış. Diyor ki; biz diyor, öğretmenlerimiz uygulayamıyor
diyor. Aslında uygulanabilirse uygulamayı öğretsinler o zaman yani. Hayatımda vektör hiç
almamışım üniversitede. Gelmiş bana vektör bir homoteti bilmem ne dedi. Nasıl
anlatacağımı, nasıl uygulayacağımı, nasıl soruya çözeceğimi anlatsınlar, öğretsinler.
Ondan sonra yapayım. Yani bu okuldaki bu öğrencilerle eğer ben sıkıntı çekiyorsam
başka yerdekileri hiç düşünemiyorum.
Kaan: Şimdi diyelim müfredat çok iyi tanıtılmalı. Niye vektörle geometri öğretiyoruz?
Bunun amacı ne? Yani ne işimize yarıyor? Yani eski sistemi niye değiştirdik? Yani
bunların hepsi anlatılmalı, seminerler düzenlenmeli; ama yaptıktan sonra değil. Bu işi
koymadan belki 2 ay önce ya da bir sene önce yani başlıyor her şey. Tamam mı? beş
sene sonra bize hep şey geliyor, eğitime alınacaksanız. Sebebi anlatılacak. Biz beş sene
sıkıntıyı çektikten sonra. Öyle bir şey yok yani.

Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sonrası matematiksel modellemenin matematik
öğretiminde kullanımıyla ilgili düşüncelerinin özeti
Projede, öğretmenlerin matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanımı
konusundaki düşünceleriyle ilgili bulguları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
1. Matematiksel modelleme kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisi:
•

Öğretmenler, modelleme uygulamalarında öğrencilerin istekli ve gayretli olduğunu,
modelleme sorularıyla uğraşmanın öğrencileri motive ettiğini ve onlara keyif verdiğini,
modelleme

sorularının

öğrencileri

biraz

zorlamasına

rağmen

meraklarını

uyandırdığını, matematiksel modelleme sorularının öğrencilerin matematiğe ilgi
duymasını ve sevmesini sağladıklarını düşünmektedirler. Öğretmenler matematiksel
197

modelleme sorularının klasik matematik sorularından farklı olduğunu, öğrencilerin
dinleyici veya öğretmenin verdiği matematiksel formülü uygulayıcı rolde değil,
düşünerek kendi çözüm yollarını geliştiren rolde olmasının onların modelleme
sorularına karşı pozitif tutum geliştirmelerini sağladığını düşünmektedirler.
•

Öğrenciler, matematiksel modelleme soruları çözüm sürecinde klasik çözüm
yöntemlerinden farklı olarak, kendi ürettikleri yöntem ve stratejileri kullanmışlardır ve
bu durum öğretmenleri şaşırtmıştır. Öğretmenler, modelleme sorularının doğasının ve
modelleme
öğrencilerin

sorularının
farklı

çözüm

sürecinde

orijinal

çözüm

ve

öğrencilerin
stratejileri

aktif

rol

oynamasının

geliştirmelerini

sağladığını

düşünmektedirler.
•

Öğretmenler, hizmet-içi eğitim süreci boyunca sınıflarında yaptıkları modelleme
uygulamaları sayesinde öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki uygulama
alanlarını gördüklerini, günlük hayat ile matematiğin ilişkisini fark ettiklerini, böylelikle
konuyu ezbere değil nedenleriyle anladıklarını düşünmektedirler.

•

Öğretmenler,

modelleme

uygulamaları

sırasında

öğrencilerin

grup

çalışması

yapmalarının grup elemanlarının aralarında fikir alışverişi yapmalarına, fikir alışverişi
sırasında birbirlerinden öğrenmelerine, grup üyeleri arasında iletişim ve paylaşımın
artmasına, öğrencilerin grupta fikirlerini daha rahat ifade edebilmelerine, grupta
ortaya çıkan çözüm yollarının sunumu sırasında gruplar arası paylaşımın ve
öğrenmenin gerçekleşmesine önemli katkıları olduğunu düşünmektedir. Buna ek
olarak bazı öğretmenler modelleme uygulamalarının grup çalışması gibi işbirlikçi
yaklaşımlar kullanıldığı için kendi uygulamalarına göre daha öğrenci merkezli
olduğunu düşünmektedir.
•

Öğretmenler, modelleme uygulamaları sırasında öğrencilerin modelleme soruları
çözüm sürecindeki öğrenmelerinin daha kalıcı olduğunu düşünmektedir.

2. Matematiksel modelleme kullanımının öğretmenler üzerindeki etki:
•

Öğretmenlerin bir kısmı hizmet-içi eğitim sürecinin matematik öğretimine bakışlarını
etkilediğini düşünmektedir. Kendi matematik derslerinde günlük hayatla matematiği
birleştirmeyi es geçtiklerini ve öğrencileri ezbere yönlendirdiklerini fark ettiklerini ifade
etmişlerdir. Bu öğretmenler hizmet-içi eğitim öncesi matematiksel modelleme
uygulamaları yapmayı çok gerekli görmezken, hizmet-içi eğitim sürecinin ardından bu
düşüncelerinin değiştiğini de belirtmişlerdir.

•

Öğretmenler, uygulama öncesinde modelleme sorusu çözme aşamasının keyifli
olduğunu, bazı soruların kendilerine zor geldiğini, diğer yandan, modelleme
sorularının klasik problemlerden farklı olduğu için kendilerinde merak uyandırdığını,
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çözüm süreci boyunca analiz yaparak düşündüklerini, doğru cevabı bulunca
sevindiklerini, eksik ya da yanlış çözdüklerinde ise birbirlerinden farklı çözüm yolları
ve bakış açıları gördüklerini, bunun ise kimi zaman kendilerini şaşırttığını
söylemişlerdir.
•

Bazı öğretmenler, hizmet-içi eğitim sırasında öğrenci çözüm kâğıtlarını incelemenin,
kendi uygulamaları sırasında yaptıkları yazılı kâğıtlarını incelemelerine etkisi
olduğunu, artık öğrencilerin yazdıkları çözümlere “burada ne düşünmüş? ne yapmış?”
gibi sorular sorarak baktıklarını, öğrencilerin çözümlerinde önceden anlamsız
buldukları yerlerin aslında bir anlamı olduğunu fark ettiklerini ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerden bazıları, hizmet-içi eğitime katıldıktan sonra kendi matematik
derslerinde öğrenciyi daha çok düşündürmek istediklerini, soru çözümü sırasında
öğrencilerin soruyu yorumlamaları ve farklı çözüm yollarını düşünmelerine daha fazla
ağırlık verdiklerini ifade etmişlerdir.

•

Öğretmenler hizmet-içi eğitim sürecinin, sunum sırası, sunum süresi, gruplara
müdahale yerleri gibi uygulama organizasyonu ile ilgili pedagojik bilgiler ile
modelleme sorularında farklı çözüm yolları, düşünce ve stratejiler üretme ve
uygulama

sırasında

öğrenciler

bu

çözüm

yollarını

kullandıklarında

veya

zorlandıklarında ne tür müdahalelere ihtiyaç olduğunu belirleme gibi pedagojik alan
bilgilerinin hizmet-içi eğitim süreci boyunca geliştiğini belirtmişlerdir.
•

Öğretmenler,

hizmet-içi

eğitim

sürecinin

en

önemli

katkılarından

birisinin

öğrencilerinin farklı yönlerini görmelerini sağlaması olduğunu düşünmektedirler.
Sınıfta normalde pasif olan, öne çıkmayan öğrencilerin, modelleme uygulamalarında
hiç beklemedikleri performanslar gösterdiklerini, grup çalışmasında kendilerini ifade
edebildiklerini ve kimi zaman grup lideri olduklarını, beklentilerinin aksine farklı çözüm
stratejileri üretebildiklerini gördüklerini ifade etmişlerdir. Hizmet-içi eğitim sürecinin
hem öğrencilerin kendi kapasitelerini keşfetmesine hem de öğretmenlerin kendi
öğrencilerinin farklı yönleriyle tanımasına katkısı olduğunu vurgulamışlardır.
•

Öğretmenlerden bazıları hizmet-içi eğitim sürecinin kendi kapasitelerinin farkına
varmalarına ve özgüven kazanmalarına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Hizmet-içi
eğitim öncesi matematiksel modelleme sorularını matematik öğretiminde nasıl
kullanılacağına dair bilgi ve deneyimi olmayan öğretmenler, süreç boyunca bilgi ve
deneyim kazanırken hem kendi kapasitelerinin farkına vardıklarını hem de
özgüvenlerinin arttığını düşünmektedirler.

3. Matematiksel modelleme uygulamaları:
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•

Öğretmenler, derslerinde matematiksel modelleme uygulaması yapmak isteyen
öğretmenlerin

bazı

yeterliliklere

sahip

olması

gerektiğini

düşünmektedirler.

Öğretmenlere göre, matematiksel modelleme uygulaması yapacak öğretmenlerin;
uygulama yapılacak soruya hâkim olmaları (soruyu önceden kendilerinin çözmeleri ve
farklı çözüm yollarının neler olabileceğini düşünmeleri), öğrencilerin nerede
zorlanacağını ve ne tür hatalar yapabileceğini, bu zorluk ve hatalarda ne yapmak
gerektiğini bilmeleri, uygulama sırasında ortaya çıkan öğrencilerin sorularına nasıl
cevap vereceğini bilmeleri, uygulama planlaması yapmaları, öğrencileri nerede
yönlendireceğini, ne kadar açıklama yapacağını bilmeleri, gruptaki öğrenci sayısına
ve heterojenliğine dikkat etmeleri, modelleme uygulamasından önce öğrencilere ne
yapacaklarına dair açıklama yapmaları, uygulama sırasında grupların yanına giderek
neler

yaptıklarını

sormaları,

öğrencilerin

fikirlerini

söylemelerini

sağlamaları,

öğrencilerin zorlandıkları yerlerde ufak yönlendirmeler yapmaları, uygulamayı nasıl
toparlayacağını bilmeleri, sunum sıralarına doğru bir şekilde karar vermeleri ve süreç
boyunca öğrencileri motive etmeleri gerekmektedir.
•

Öğretmenler ileriki süreçte, konuya dikkat çekmek, öğrencilerin öğrendiklerinin
uygulaması, güncel hayatla birleştirme, kalıcı öğrenmenin sağlanması gibi amaçlarla
matematiksel modelleme uygulamaları yapmayı düşünmektedirler. Hangi sıklıkla
modelleme etkinlikleri uygulamak istedikleriyle ilgili ise öğretmenler farklı görüşler
bildirmişlerdir. Bazı öğretmenler, ayda bir uygulama yapmak istediklerini ifade
ederken bazıları modelleme etkinliklerini dönemde birkaç kez uygulamak istediklerini
söylemişlerdir.

•

Öğretmenlerin,

matematiksel

modelleme

uygulaması

yapma

sıklığı

ile

ilgili

düşüncelerini en çok etkileyen faktörün müfredat ve müfredat yoğunluğunun yarattığı
zaman sıkıntısı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, özellikle müfredattaki konuların
yoğunluğundan

dolayı

modelleme

etkinliklerine

yeterince

zaman

ayıramayabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca, girecekleri sınavlarda
öğrencilerin işlem pratikliği kazanmalarının önemli olduğunu düşündükleri için bazı
konularda modelleme uygulamaları yapmak yerine daha fazla sayıda soru çözmek
gerekebileceğini belirtmişlerdir. Öte yandan, öğretmenler eğer müfredat yoğunluğu
azaltılırsa modelleme uygulamalarına daha fazla zaman ayırmayı düşündüklerini
ifade etmişlerdir.
•

Öğretmenlerin bir kısmı modelleme uygulamalarını sınırlayan etmenlerden birisinin
öğrencilerin seviyeleri olduğunu düşünmektedir.

İyi okullarda ve başarı seviyesi

yüksek olan öğrencilerle modelleme uygulaması yapmanın daha kolay olduğunu
söylerken, başarı seviyesi düşük öğrencilerle modelleme uygulaması yapmanın zor
200

olduğunu söylemişlerdir. Öğretmenler, modelleme uygulaması yapılacak öğrencilerin
hem istekli hem de gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğini düşündüklerini
belirtmişlerdir.
•

Öğretmenlerden bazıları tecrübe eksikliğinin modelleme uygulamalarını zorlaştıran
etmenlerden birisi olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler, okullardaki matematik
öğretimi uygulamaları çoğunlukla öğretmen merkezli olduğu için, matematik
öğretiminde matematiksel modelleme kullanımının önceden alışkın olmadıkları bir
uygulama

olduğunu

yapabileceklerini

söylemiş,

düşündüklerini

tecrübeleri
ifade

arttıkça

etmişlerdir.

daha

Bazı

iyi

uygulama

öğretmenler

ayrıca,

matematiksel modellemenin de bir parçası olduğu yeni müfredat yaklaşımları
konusunda

bilgilerinin

yeterli

olmadığını,

bu

yüzden

uygulama

yaparken

zorlandıklarını ifade etmişler, müfredatlar değişirken öğretmenlere ve öğretmen
adaylarına müfredatta yer alan uygulamaları nasıl yapacakları konusunda bilgi
verilmesi gerektiğinden bahsetmişlerdir.
4.1.1.4. Öğretmenlerin Matematik Öğrenimi ve Öğretimi ile İlgili Düşünceleri
Öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimi ile ilgili düşünceleri matematik öğretimi
ve öğrenimi hakkındaki kavramsal modellerinin bir boyutu olarak değerlendirilmektedir.
Öğretmenlerin sahip oldukları kavramsal modelleri ve bu modellerdeki değişimi belirlemek
amacı ile hizmet-içi eğitimin başında ve sonunda katılımcı öğretmenlere “Açık Uçlu Yansıtıcı
Anket” uygulanmıştır. Bu ankette öğretmenlerin “matematik öğretmeni”ni ve “matematik
öğrenme”yi en fazla temsil eden ve hiç temsil etmeyen analoji veya analojileri seçmeleri ve
bu seçimlerinin nedenlerini açıklamaları istenmişti. Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim öncesi ve
sonrası yapılan uygulamada seçtikleri analojiler Tablo 4.6’de verilmiştir.
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Tablo 4.6. Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitim Öncesi ve Sonrası Seçtikleri Analojiler
Hizmet içi eğitim öncesi
Matematik öğretmeni
Hiç

Ahmet
Selda
Funda
Kaan

Matematik öğrenme

Matematik öğretmeni

Matematik öğrenme

En iyi

En iyi

Hiç

En iyi

Hiç

Hiç

Antrenör

Bahçıvan

Ev inşa
etmek

Ağaçtan
meyve
toplamak

Antrenör

Gardiyan

Ev inşa
etmek

Ağaçtan
meyve
toplamak

Antrenör

Bahçıvan

Kilden
heykel
yapmak

Ağaçtan
meyve
toplamak

Antrenör

Gardiyan

Kilden
heykel
yapmak

Film
seyretmek

Orkestra
şefi

Aşçıbaşı

Kumandan

Eldeki
malzeme
ile yemek
yapmak

Fabrikanın
montaj
hattında
çalışmak

Orkestra
Şefi

Kumandan

Ev inşa
etmek

Fabrikanın
montaj
hattında
çalışmak

Aşçıbaşı

Kumandan

Tarife
göre
yemek
yapmak

Fabrikanın
montaj
hattında
çalışmak

Aşçıbaşı

Kumandan

Tarife
göre
yemek
yapmak

Fabrikanın
montaj
hattında
çalışmak

Gardiyan

Gardiyan

Bahçıvan

Gardiyan

Ağaçtan
meyve
toplamak

Film
seyretmek

Antrenör

Gardiyan

Tarife
göre
yemek
yapmak

Film
seyretmek

Turist
rehberi

Gardiyan

Ev inşa
etmek

Fabrikanın
montaj
hattında
çalışmak

İnşaat
ustası

Haber

Ev inşa
etmek

Film
seyretmek

Rana

Hande

Ayfer

Mustafa

Meral

En iyi

Hizmet içi eğitim sonrası

Antrenör

spikeri

Orkestra
şefi

Gardiyan

Kilden
heykel
yapmak

Film
seyretmek

Orkestra
şefi

Gardiyan

Yapboz
yapmak

Ağaçtan
meyve
toplamak

Turist
rehberi

Gardiyan

Ev inşa
etmek

Film
seyretmek

Antrenör

İnşaat
ustası

Kilden
heykel
yapmak

Film
seyretmek

Tiyatro
oyuncusu

Mühendis

Oyunu iyi
oynamak

Film
izlemek

İknacı

Kumandan
Mühendis

Dünyayı,
çevreyi
tanıma ve
gezme

Çay
demlemek

Kumandan

Doktor

Öğretmenlerin

matematik

öğrenim

ve

öğretimi ile

ilgili düşünceleri seçtikleri

analojilerden daha çok öğretmenlerin bu analojileri seçme nedenleriyle ilgili açıklamalarından
anlaşılmaktadır. Aşağıdaki bölümde öğretmenlerin seçtikleri analojiler ile ilgili açıklamalar ve
bu açıklamalarındaki değişim yer almaktadır.
Meral Öğretmen: Meral öğretmen matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojiyi
hizmet içi eğitimin başında antrenör olarak belirtirken, hizmet içi eğitimin sonunda da aynı
analojiyi seçmiştir. Ancak ilk uygulamada antrenörün matematik öğretmenine benzer yönünü
“yetiştirme, yüreklendirme, sahaya hazırlama ve sonucu bekleme aşamaları vardır” diyerek
açıklarken, son uygulamada açıklamasını “başlangıçta ısınma hareketleri ile çalıştırmaya
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başlar, çalışmaları daha aktifleştirir ve sonuçta bir müsabakaya katılımı sağlar” diyerek
değiştirmiştir. Matematik öğretmenini pek temsil etmeyen analoji için ilk uygulamada
bahçıvan diyen Meral, son uygulamada matematik öğretmenini temsil etmeyen analojinin
gardiyan olduğunu söylemiştir. Meral gardiyanın “kişiler üzerinde emeği olmadığı ve kişilerin
fikirleri onun için önemli olmadığı için” matematik öğretmenine benzemediğini ifade etmiştir.
İlk uygulama ve son uygulamadaki açıklamalarından elde edilen verilere bakıldığında
Meral’in matematik öğretimine bakışında değişiklikler olduğu göze çarpmaktadır. Antrenörün
çalıştırıcı

olma

özelliği

ile

matematik

öğretmeninin

öğrencileri

çalıştırarak

sahaya/müsabakaya yani hayata ve sınavlara hazırlaması arasında bir benzerlik gördüğü
anlaşılmaktadır, ancak ilk uygulamada motivasyon olgusuna dikkat çeken Meral, son
uygulamada basitten zora doğru çalıştırma özelliğine dikkat çekmektedir. Diğer taraftan ilk
uygulamada bahçıvanın eğitim öğretimle ilgili olmadığı için matematik öğretmeniyle de ilgili
olmadığını ifade eden Meral’in,

son uygulamada gardiyanın kişiler üzerinde emeği

olmamasına ve kişilerin fikirlerinin onun için önemli olmadığına işaret ederek matematik
öğretmeninin öğrenciler üzerinde emeği olduğunu ve öğrencilerin fikirlerinin öğretmen için
önemli olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. Hizmet-içi eğitimin odaklarından birisinin
öğretmenlerin öğrencilerin fikir ve düşünme şekillerine yönelik bilgilerini geliştirmek olduğu
göz önüne alındığında Meral’in öğrencilerin fikirlerinin öğretmenler için önemli olduğunu
düşünmesi hizmet-içi eğitim sürecinin Meral’in matematik öğretimine yönelik düşüncelerini
değiştirmeye başladığı söylenebilir.
Hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada Meral matematik öğrenmeyi en iyi temsil
eden analojinin “ev inşa etmek” olduğunu “en temelden başlayarak parça parça öğrenmek,
düşünmek ve kavramak” diyerek ifade etmiştir.

Meral, hizmet-içi eğitimin sonundaki

uygulamada da matematik öğrenmeyi yine ev inşa etmeye benzetmiş, ancak bu kez ev inşa
etmek ile matematik öğrenme arasındaki benzerliği “emek harcayarak temel atmak,
geliştirme, yükseltme, incelikli işlerle sonuçlandırma” diyerek açıklamıştır. Bu ifadelerden
Meral’in matematik öğrenmeyi önce bir temel oluşturmak ve hiyerarşik bir şekilde, var olan
bilgilere adım adım bilgi ekleyerek geliştirme şeklinde gördüğü ve matematik öğrenmenin
düşünme ve kavrama gerektirdiğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Diğer taraftan matematik
öğrenmeyi pek temsil etmeyen analojiyi hem ilk hem de son uygulamada ağaçtan meyve
toplamak olarak belirten Meral’in, “ağaçtan meyve toplama; yalnız bir eylem, düşünme ve
muhakemeye gerek yok” ifadesinden matematik öğrenmenin bireysel olmadığını ve
matematik

öğrenmek

için

düşünmek

ve

muhakeme

etmek

gerektiğini düşündüğü

anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak Meral’in hizmet içi eğitimin öncesince ve sonrasında matematik
öğretmenine pek benzemeyen analoji dışındaki seçtiği diğer analojileri aynıdır ve
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açıklamaları da birbirine paraleldir. Matematik öğretmenine benzemeyen analojisindeki
değişiklik ise Meral’in öğrencilerin fikirlerine önem vermeye başladığına işaret etmektedir.
Mustafa Öğretmen: Mustafa öğretmen matematik öğretmenini en iyi temsil eden
analojiyi hizmet içi eğitimin başında “antrenör” olarak belirtirken, hizmet içi eğitimin sonunda
“antrenör” ve “orkestra şefi” olarak belirtmiştir. İlk uygulamada antrenörün matematik
öğretmenine benzer yönünü “çünkü antrenör sporcuların eğitimine, davranışlarının
geliştirilmelerine ve becerilerinin arttırmasına yol gösterir” diyerek açıklarken, son
uygulamada “antrenör ve orkestra şefi öğretmenler gibi insan davranışlarını gözetleyen ve
davranışlarının gelişimine katkı sağlayan kişilerdir, karşısındaki grup veya kişilerle iletişim
kurarak onların davranışlarını ve becerilerini geliştirici bilgiler vermektedir” diyerek
açıklamıştır. Bu açıklamalarından Mustafa’nın matematik öğretimini davranış ve becerilerdeki
değişim ve gelişim olarak gördüğü, matematik öğretmenini ise öğrencilerdeki davranış ve
becerilerdeki gelişimi sağlamak için bilgi veren, yol gösteren kişi olarak düşündüğü
anlaşılmaktadır.
Mustafa öğretmen matematik öğretmenini pek temsil etmeyen analojiyi hizmet içi
eğitimin başında “bahçıvan” olarak belirtirken, hizmet içi eğitimin sonunda “gardiyan” olarak
belirtmiştir. İlk uygulamada bahçıvanın herhangi bir eğitici davranış yapmadığını, belirli
kalıplaşmış işleri uyguladığını ifade eden Mustafa, son uygulamada gardiyanın “kişiler
üzerinde herhangi bir davranış veya beceri geliştirici davranışta bulunmadığını” ifade etmiştir.
Her ne kadar her iki uygulamada farklı analojiler seçmiş de olsa Mustafa’nın seçimindeki
gerekçeleri birbiriyle paralellik göstermekte, her iki uygulamadaki ifadeleri Mustafa’nın
matematik öğretmenini öğrenciler üzerinde davranış ve beceri geliştirmesini sağlayan kişi
olarak gördüğünü ve bu görüşünün değişmediğini işaret etmektedir.
Mustafa hem ilk uygulamada hem de son uygulamada matematik öğrenmeyi en iyi
temsil eden analojiyi “kilden heykel yapma” olarak belirtmiştir. Mustafa ilk uygulamada bu
benzerliği “Matematik öğrenerek herhangi bir işten veya davranışla mantıklı düşünme
yollarını kullanarak sonuçta iyi bir değer kazanıyoruz, şekilleniyoruz” diyerek açıklarken son
uygulamada matematik öğretmeni ile kilden heykel yapmak arasındaki benzerliği “çünkü
öğretim süreci sonucunda belirli bir davranış, beceri ve bilgi elde edilir” diyerek açıklamıştır.
Bu açıklamalarından Mustafa’nın matematik öğrenmeyi davranış, bilgi ve beceri elde ederek
şekillenme olarak gördüğü anlaşılmaktadır.
Mustafa, hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi pek temsil
etmeyen analojilerin “ağaçtan meyve toplamak” ve “film seyretmek” olduğunu belirtmiş,
“çünkü herhangi bir davranış değişimi ve beceri kazanımı sağlamamaktadır” diyerek film
seyretmenin ve ağaçtan meyve toplamanın matematik öğrenmeye benzemeyen yönünü
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açıklamıştır. Benzer şekilde son uygulamada da matematik öğrenmeyi pek temsil etmeyen
analojinin “film seyretmek” olduğunu belirtmiş, “Çünkü burada kişinin katabileceği bir mantıklı
düşünme, beceri ve herhangi bir işlem yapılamamaktadır” diyerek film seyretmenin
matematik öğrenmeye benzemeyen yönünü açıklamıştır. Mustafa ilk uygulamada matematik
öğreniminin davranış değişimi ve beceri kazanımı olarak görürken ikinci uygulamada
açıklamalarına öğrenen kişinin etken olması gerektiği fikrini de öne çıkarmıştır.
Seçtiği analojiler ve bu analojileri seçme gerekçeleri incelendiğinde Mustafa’nın hizmet
içi eğitimin öncesince ve sonrasında matematik öğretimi ve öğrenimiyle ilgili düşüncelerinin
genel olarak birbirine paralel olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak hizmet-içi eğitim süreci
sonucunda Mustafa matematik öğrenimiyle ilgili düşüncelerinde (öğrenen kişinin aktif olması)
bazı değişiklikler olduğu da anlaşılmaktadır.
Ayfer Öğretmen: Ayfer öğretmen matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojiyi
hizmet içi eğitimin başındaki uygulamada “aşçıbaşı” olarak belirtirken, hizmet içi eğitimin
sonundaki uygulamada matematik öğretmenini “orkestra şefi”ne benzetmiştir. Hizmet-içi
eğitime katılmadan önce matematik öğretmeninin elindeki malzemelerle, yani öğrencilerle, en
lezzetli yemeği yapmaya çalışan bir aşçı gibi olduğunu söylerken duyuşsal faktörlere dikkat
çekmiş; yemeğe, yani öğretme işine, bol miktarda saygı, sevgi, özgüven gibi baharatlar
katıldığında yemeğin daha lezzetli olacağını ifade etmiştir. Hizmet iği eğitim sonunda ise
Ayfer matematik öğretmeninin elinde birçok farklı çalgı aleti olan orkestra şefi gibi sesleri,
yani öğrencileri, yönetip ortaya harika bir eser çıkardığını ifade etmiştir. Hem ilk uygulamada
hem de son uygulamadaki ifadelerinden Ayfer’in öğretme işini yöneten ve kontrol eden
kişinin

öğretmen

olduğunu

düşündüğü

görülmektedir.

Ancak

ikinci

uygulamadaki

ifadelerinden Ayfer’in öğrencilerin birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olduğunu
düşündüğü görülmektedir.
Hem hizmet-içi eğitim öncesi hem de sonrasında yapılan uygulamada Ayfer matematik
öğretmenini en pek temsil etmeyen analojinin “kumandan” olduğunu ifade etmiş, öğrencilerin
öğretmenin her dediğini yapmak zorunda olmadığını o yüzden kumandana benzemediğini
söylemiştir.
Hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada öğretmeni aşçıbaşına benzeten Ayfer
matematik öğrenmeyi “eldeki malzemelere göre yemek yapma”ya benzetmiştir. Buna karşın
hizmet-içi eğitim sonrası yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi “ev inşa etme”ye
benzetmiş, öğrenen kişinin elinde birçok malzeme olduğunu, bunları kullanarak ortaya bir şey
çıkardığını ifade etmiş, tıpkı ev inşa ederken temelden başlandığı gibi, matematikte bir
konuyu öğrenirken, öncesinde onunla ilgili temel kavramları ve ilgili konuları bilmek
gerektiğini söylemiştir.
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Hem hizmet-içi eğitim öncesi hem de sonrasında yapılan uygulamada Ayfer matematik
öğrenmeyi pek temsil etmeyen analojinin “seri üretim yapan bir fabrikanın montaj hattında
çalışmak” olduğunu söylemiştir. Ayfer matematik öğrenmenin seri üretimlerde yapılan işler
gibi tek düze olmadığını, tıpkı dans etmek gibi figürlerin hep değiştiğini ifade etmiştir.
Sonuç olarak Ayfer’in hizmet içi eğitimin öncesince ve sonrasında matematik
öğretmenine ve matematik öğrenmeye pek benzemeyen analojiler dışındaki seçtiği diğer
analojiler ve açıklamaları değişmiştir. Açıklamalarından Ayfer’in en fazla öğrencilerle ve
matematik öğrenme ile ilgili düşüncelerinin (öğrencilerin birbirlerinden çok farklı özelliklere
sahip olması, matematik öğrenmenin kişinin kendi inşa ettiği bir bina gibi olması) farklılaştığı
görülmektedir.
Hande Öğretmen: Hande öğretmen matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojiyi
hem hizmet içi eğitimin başındaki uygulamada hem de hizmet içi eğitimin sonundaki
uygulamada “aşçıbaşı” olarak belirlemiştir. Ancak ilk uygulamada tıpkı bir aşçıbaşı gibi,
matematik öğretmeninin, iyi bir yemek yapabilmek için, yani iyi bir şekilde öğretebilmek için,
hünerlerini, yani kendi yorumunu, örneklerini ve ifadelerini etkili şekilde kullanması gerektiğini
ifade eden Hande, ikinci uygulamada matematik öğretmeninin aşçıbaşına benzerliğini
açıklarken matematik öğretmeninin tıpkı bir aşçıbaşı gibi, değişik malzemelerle, yani faklı
zekâ seviyesindeki öğrencilerle, özgün yemekler, yani güzel çözümler ve fikirler ortaya
çıkarması, değişik çözüm yollarını ortaya koyması gerektiğini ifade etmiştir. Bu ifadelerinden
Handenin matematik öğretimine bakışında değişiklikler olduğu,

öğrencilerin fikirlerinin ve

çözüm yöntemlerinin matematik öğretiminde önemli olduğunu düşündüğü ortaya çıkmaktadır.
Hande matematik öğretmenini pek temsil etmeyen analojiyi hem hizmet-içi eğitim
öncesi uygulamada hem de sonrası yapılan uygulamada “kumandan” ve “gardiyan” olarak
belirlemiştir. İlk uygulamada öğretmenin kumandan ve gardiyan gibi yaratıcı olmayan işler
yapmadığını, yani sadece dersini anlatıp giden kişi olmadığını, gardiyan ve kumandan kadar
korkutucu ve otoriter olmaması gerektiğini ifade etmiştir. İkinci uygulamada ise öğretmenin
kumandan veya gardiyan gibi olmaması gerektiğini, öğrenciyi kendi öğretim metoduna göre
işlem yapması, çözüm şeklini uygulaması için zorlamaması, yani kumanda etmemesi
gerektiğini, yaratıcı fikir ve çözüm yollarının ortaya çıkması için öğrencileri düşünmede ve
soru çözmede özgür bırakması gerektiğini söylemiştir. Bu ifadelerden Hande’nin sadece
öğretmenin otoriter olduğu bir öğretim sürecinde öğrencilerden değişik düşünce ve çözüm
yolları ortaya çıkmayacağını düşündüğü görülmektedir.
Hande öğretmen matematik öğrenmeyi en iyi temsil eden analojiyi hem hizmet içi
eğitimin başındaki uygulamada hem de hizmet içi eğitimin sonundaki uygulamada “tarife göre
yemek yapmak” olarak belirlemiştir. Hande her iki uygulamada da matematik öğrenmenin
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tarife göre yemek yapmaya benzerliği konusunda benzer açıklamalar yapmıştır. Öğrencilerin,
tıpkı yemek yaparken tarifte değişiklik yapmak gibi matematik öğrenirken de kurallarda
değişiklik yapabildiğini, yani formülleri alıp aynen kullanmadığını, bunun yerine formülü
geliştirip farklı çözümler sunabileceğini ifade etmiştir.
Hande öğretmen matematik öğrenmeyi pek temsil etmeyen analojiyi hem hizmet içi
eğitimin başındaki uygulamada hem de hizmet içi eğitimin sonundaki uygulamada “Seri
üretim yapan bir fabrikanın montaj hattında çalışmak” olarak belirlemiştir. İlk uygulamada
matematik öğreniminde yetenek ve hayal gücünün önemli olduğunu ancak seri üretimde
bunların önemli olmadığını ifade eden Hande, ikinci uygulamada hiçbir yaratıcılığın olmadığı,
öğrencinin düşündürülmediği, yeteneklerini kullanmadıklarını sadece ellerindeki malzemeleri
birleştirmeleri istendiği için matematik öğrenmenin seri üretim yapmaya benzemediğini ifade
etmiştir. Bu analoji konusundaki açıklamaları Hande’nin hizmet-içi eğitim sürecinden sonra
öğrencilerin düşündürülmesine daha fazla önem vermeye başladığına işaret etmektedir.
Sonuç olarak, hizmet-içi eğitim öncesi ve sonrası seçtiği analojiler genel olarak
birbiriyle aynı olsa da, Hande’nin bu analojileri seçme gerekçeleriyle ilgili açıklamalarının
değiştiği anlaşılmaktadır. Hande, hizmet-içi eğitim süreci sonunda matematik öğretiminde
öğrencilerin düşündürülmesine ve öğrencilerin düşünce ve çözüm yollarına daha fazla önem
vermeye başlamıştır.
Rana Öğretmen: Rana öğretmen matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojiyi
hizmet

içi

eğitimin

başındaki

uygulamada

“bahçıvan”

olarak

belirtmiş,

matematik

öğretmeninin tıpkı bir bahçıvanın sabırla tohumdan çiçek olup meyve verinceye kadar bir
bitkiyi yetiştirmesi gibi öğrencileri yetiştirdiğini ifade etmiştir. Buna karşın Rana, hizmet-içi
eğitim sonundaki uygulamada matematik öğretmenini “orkestra şefi” ve “antrenör”e
benzetmiş, öğretmenin farklı karakterde ve becerideki öğrencilerin yeteneklerini göz önüne
alarak, aynen bir antrenör veya orkestra şefi gibi uygulamak zorunda olduğu taktiği veya
eseri, yani öğretimi, belli bir ritimde sabırla öğrencilere uygulattığını, verilen bilgi veya kişisel
beceriler ile sonuca ulaştığını ifade etmiştir.
Rana matematik öğretmenini pek temsil etmeyen analojiyi hem hizmet içi eğitimin
başındaki hem de sonundaki uygulamada “gardiyan” olarak belirtmiştir. Her iki uygulamada
da öğretmenin gardiyan gibi kuralları yaptırım yoluyla dikte ettirmediğini ifade etmiştir.
Rana hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi en iyi temsil
eden analojiyi “ağaçtan meyve toplamak” olarak belirlemiş, ağaçtan meyve toplamak için her
yolun denenmesi gibi öğretmenin öğrenmeyi sağlamak için her yolu denediğini söylemiştir.
Buna karşın Rana hizmet-içi eğitim sonrası yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi “tarife
göre yemek yapma” ya benzediğini ifade etmiş, öğrenmenin tarife göre yemek yapmakta
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olduğu gibi birbirinden farklı tatları bir araya getirerek belli bir kural içinde bir lezzete
ulaşmaya çalışmak gibi olduğunu söylemiştir.
Rana hem hizmet-içi eğitimin başında hem de sonunda yapılan uygulamada matematik
öğrenmeyi pek temsil etmeyen analojiyi “film seyretmek” olarak belirlemiş, her iki
uygulamada da gördüğü benzerliği film seyretme eyleminde hiçbir katkıya gerek olmadan her
şeyin

hazır

verildiğini

ancak

matematik

öğrenmenin

yorumlamadan

ve

ezbere

gerçekleşmeyeceğini ifade etmiştir.
Seçtiği analojiler ve yaptığı açıklamalara bakıldığında, Rana’nın hizmet-içi eğitim süreci
sonunda matematik öğretmeniyle ilgili düşüncelerinde değişiklik olduğu, matematik
öğretmeninin farklı karakterde ve becerideki öğrencilerin yeteneklerini göz önüne alması
gerektiği ile ilgili düşüncelere daha fazla önem vermeye başladığı anlaşılmaktadır.
Ahmet Öğretmen: Ahmet öğretmen hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada
matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojinin “turist rehberi” veya “antrenör” olduğunu
belirtirken, hizmet-içi eğitim sonrası yapılan uygulamada matematik öğretmenini en iyi “inşaat
ustası”nın temsil ettiğini söylemiştir. Hizmet-içi eğitim öncesi Ahmet, öğrencilerin öğrenme
süreçlerine öğretmenin çok fazla müdahale edemediğini, öğrencilerin daha çok kendilerinin
öğrendiğini, öğretmenin ancak rehberlik edebildiğini ifade etmiştir. Ahmet öğretmenlik yaptığı
okuldaki öğrencilerin seviyesinin iyi olmasından dolayı rehberlik etmenin yeterli olduğunu,
öğrencilerin kendi eksikliklerini giderebildiğini belirtmiştir. Buna karşın, hizmet-içi eğitim
sürecinin sonunda Ahmet, matematik öğretmeninin tıpkı bir inşaat ustası gibi öğrencideki
matematik bilgilerini inşa ettiğini ifade etmiştir.
Ahmet öğretmen hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğretmenini
pek temsil etmeyen analojinin “gardiyan” olduğunu söylemiş, öğretmenin rolü rehberlik
olduğu için gardiyan rolünden kaçınması gerektiğini ama diğer yandan başarı düzeyi düşük
okullarda öğretmenin gardiyan rolünde de olabileceğini ifade etmiştir. Hizmet-içi eğitim
sonrası yapılan uygulamada ise matematik öğretmenini “haber spikeri”nin pek temsil
etmediğini belirtmiş, dersi tahtada anlatıp, haber spikeri gibi öğrencilerle hiç etkileşime
girmeden dersi bitirmenin matematiğin doğasına ters olduğunu söylemiştir.

Ahmet matematik öğrenmeyi en iyi temsil eden analojiyi hem hizmet-içi eğitim öncesi
hem de hizmet-içi eğitim sonrası uygulamada “ev inşa etmek” olarak belirlemiş, ev inşa
ederken evin katlarının yükselmesi gibi, matematik bilgilerini de üst üste ekleyerek
yerleştiriyoruz demiştir.
Ahmet, hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğretmenini pek temsil
etmeyen analojinin matematiğin doğasına uygun olmadığı için “seri üretim yapan bir
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fabrikanın montaj hattında çalışmak” olduğunu söylemiştir. Hizmet-içi eğitim sonrasında
yapılan uygulamada ise “film seyretmek” analojisinin matematik öğrenmeyi temsil etmediğini
belirtmiş, matematik öğrenmenin film seyretmek gibi pasif bir olay olmadığını ifade etmiştir.
Sonuç olarak hizmet-içi eğitim süreci sonunda Ahmet’in, matematik öğrenmeyi en iyi
temsil eden analoji dışında, seçtiği analojilerin ve yaptığı açıklamaların değiştiği
görülmektedir. Ahmet’in hizmet-içi eğitim süreci sonucunda matematik öğrenimi aktif bir olay
olarak gördüğü ve öğretmenin matematik öğretiminde öğrencilerle etkileşime girmesi
gerektiğini düşündüğü anlaşılmaktadır.
Selda Öğretmen: Selda öğretmen hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada
matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojinin “orkestra şefi” olduğunu, matematik
öğretmeninin orkestra şefi gibi öğrenci farklılıklarını dikkate alarak öğretim tekniklerini
kullandığını ifade etmiştir. Hizmet-içi eğitim sonunda yapılan uygulamada Selda, yine
“orkestra şefi”nin matematik öğretmenini en iyi şekilde temsil ettiğini söylemiş, orkestra
şefinin orkestrayı yönetmesi gibi öğretmenin de sınıftaki öğrencileri yönettiğini, orkestradaki
her bir enstrümanın farklı oluşu gibi öğrencilerin de birbirlerinden hem başarı hem de
duyuşsal özellikler açısından faklı olduğunu, farklı düşünceleri olduğu, hepsinin bir kalıp gibi
düşünmediklerini, o yüzden herkese farklı bir yöntemle öğretilebileceğini ifade etmiştir. Selda
ayrıca öğretmenin heykeltıraş gibi öğrencileri hem matematiksel açıdan hem de bireysel
açından, hem eğitimle hem de öğretimle şekillendirdiğini de belirtmiştir.
Hem hizmet-içi eğitim öncesi hem de sonrası yapılan uygulamada Selda matematik
öğretmenini pek temsil etmeyen analojiyi “gardiyan” olarak belirlemiş. Her iki uygulamada da
gardiyanın baskıcı bir yönetimi olduğu için öğretmenin gardiyana benzememesi gerektiğini
ifade etmiştir. Selda hizmet-içi eğitim sonrası yapılan uygulamada ayrıca, öğretmenlerin
öğrencilere baskıyla bir şeyler yaptırmaya çalışmamaları gerektiğini, zaten öğrencilerin
okullarda özgür iradeleriyle öğrenmediklerini, onlara daha önceden belirlenmiş genel
formülleri verdiklerini, dolayısıyla öğrencilerin soru çözerken özgür iradelerinin olmadığını, bu
yüzden öğretmenlerin de daha fazla baskı yapmaması gerektiğini belirtmiştir.
Selda hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi en iyi temsil
eden analojinin “kilden heykel yapmak” olduğunu belirtmiş, matematik öğrenmenin tıpkı
kilden heykel yapmak gibi bilgiyi yavaş yavaş şekillendirerek ortaya mükemmel bir bütün
çıkarmaya benzediğini ifade etmiştir.

Hizmet-içi eğitim sonunda yapılan uygulamada ise

Selda, matematik öğrenmeyi en iyi temsil eden analojinin “yap-boz yapmak” olduğunu
söylerken, öğretmenlerin öğrencilerin önceki yıllarda yanlış öğrendikleri bilgileri bozarak
yeniden kurduklarını ifade etmiş, kimi zaman öğrencilere yanlış bildikleri bir konunun
doğrusunu öğrenirken zorlandığını söylemiştir.
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Selda hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi pek temsil
etmeyen analojinin “film seyretmek” olduğunu belirtmiş, matematik öğrenmede hiçbir katkıda
bulunmadan sonucu izlemenin hatalı bir yaklaşım olduğunu söylemiştir. Hizmet-içi eğitim
sonunda yapılan uygulamada ise matematik öğrenmeyi pek temsil etmeyen analojilerin
“tarife göre yemek yapmak” ve “ağaçtan meyve toplamak” olduğunu söylemiştir. Selda
matematik öğrenirken bazen kendi yöntemlerini geliştirebildiğini, her zaman formüllere göre
hareket etmediğini, bu yüzden matematik öğrenmenin tarife göre yemek yapmaya
benzemediğini belirtmiştir. Bununla birlikte, matematik öğrenirken öğrencilerin hazıra
konmamaları gerektiğini, biraz da kendilerinin uğraşmaları gerektiğini söyleyen Selda,
matematik öğrenmenin ağaçtan hazır meyve toplamak gibi olmaması gerektiğini belirtmiştir.
Selda bazen çok kullanılmayan bir formülü öğrencilere direk vermediğini, eğer gerekiyorsa
kendilerinin diğer formüllerden o formülü çıkarmaları gerektiğini, yani hazıra konmamaları
gerektiğini de vurgulamıştır.
Seçtiği analojiler ve yaptığı açıklamalara bakıldığında Selda’nın hizmet-içi eğitim süreci
sonunda matematik öğrenmeyle ilgili düşüncelerinde değişiklikler olduğu anlaşılmaktadır.
Selda’nın hizmet içi eğitim süreci sonunda matematik öğrenimiyle ilgili en fazla öne çıkan
düşüncesi “öğrencilerin matematik öğrenirken kendi yöntemlerini geliştirebilmeleri, her
zaman öğretmenin verdiği formüle göre hareket etmemeleri” olmuştur.
Funda Öğretmen: Funda öğretmen hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada
matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojinin “turist rehberi” olduğunu, matematik
öğretmeninin turist rehberi gibi gerekli tüm bilgi ve donanıma sahip, konuya hâkim ve güvenli
bir şekilde ilerlemeyi sağlayan rehber olduğunu ifade etmiştir. Hizmet-içi eğitim sorununda
yapılan uygulamada ise Funda, matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojinin
“antrenör” ve “kumandan” olduğunu söylemiştir, öğretmenin öğrencilerinin bilgi ve
yeteneklerini iyi tanıyan, eksiklerini tamamlayan,

gerektiğinde ek çalışmalar yapan kişi

olduğunu ifade etmiştir.
Hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada, Funda matematik öğretmenini pek temsil
etmeyen analojinin “gardiyan” olduğunu belirtmiş,

öğretmenin öğrencileri istek dışı zapt

etmediğini, gardiyan kadar sert olmadığını ifade etmiştir. Hizmet-içi eğitim sonunda yapılan
uygulamada ise matematik öğretmenini pek temsil etmeyen analojinin “inşaat ustası”
olduğunu söyleyen Funda, matematik öğretmeninin inşaat ustasından farklı olarak,
düşünmesi, yönlendirmesi, kişisel özellikleri ve becerisinin yaptığı işte önemli olduğunu ifade
etmiştir.
Funda öğretmen hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada matematik öğrenmeyi en
iyi temsil eden analojinin “ev inşa etmek” olduğunu söylemiş, matematik öğrenmenin eldeki
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bilgilerle ev inşa etmek gibi inşa edileceğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Funda hizmet-içi
eğitim sonundaki uygulamada matematik öğrenmeyi en iyi temsil eden analojinin “kilden
heykel yapmak” veya “ev inşa etmek” olduğunu söylemiş,

matematik öğrenmenin tıpkı

heykel yapmak veya ev yapmak gibi bilgilere şekil vererek, üst üste koyarak sonuçta bir
ürüne ulaşmaya bezediğini ifade etmiştir.
Funda öğretmen hem hizmet-içi eğitim öncesi hem de sonrasında yapılan uygulamada
matematik öğrenmeyi pek temsil etmeyen analojinin “film seyretmek” olduğunu söylemiştir.
Funda her iki uygulamada da sadece pasif oturarak, katılma eyleminin olmadığı, analiz ve
tartışmanın olmadığı bir eylemin matematik öğrenmeyi temsil etmeyeceğini ifade etmiştir.
Seçtiği analojiler ve yaptığı açıklamalar incelendiğinde, Funda’nın hizmet-içi eğitim
süreci sonunda matematik öğrenimiyle ilgili analoji ve açıklamalarının paralellik gösterirken,
matematik öğretmeniyle ilgili analojileri ve açıklamalarının değiştiği ortaya çıkmaktadır.
Funda, hizmet-içi eğitim sürecinin sonunda, matematik öğretmeninin öğrencilerinin bilgi ve
yeteneklerini iyi tanıması gerektiğini ve ayrıca kendisinin de düşünmesi ve öğrencileri
yönlendirmesi gerektiğini vurgulayan ifadeler kullanmıştır.
Kaan Öğretmen: Kaan öğretmen hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada
matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojinin “tiyatro oyuncusu” olduğunu belirtmiş,
öğretmenin tiyatro oyunlarındaki gibi değişkenlere uygun oyunu en iyi biçimde sergilemesi
gerektiğini ifade etmiştir. Bu ifadesinden Kaan’ın öğrenciyi tiyatro oyunundaki seyirci olarak
gördüğü ortaya çıkmaktadır. Kaan hizmet-içi eğitim sonrası yapılan uygulamada ise
matematik öğretmenini en iyi temsil eden analojinin iknacı olduğunu söylerken, öğretmenin
öğrettiği yeni bilgiyi öğrenciye kabul ettirmesi gerektiğini, ancak öğrenciyi ikna edebildiği ve
onun aklına uyduğunu gösterebildiği ölçüde kavratabileceğini ifade etmiştir.
Hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada Kaan matematik öğretmenini pek temsil
etmeyen analojinin “mühendis” olduğunu belirtirken, mühendis gibi mekanik, kesin yargılı,
esnek olmayan, kuralcı, sonuç alma merkezli düşünme sistemine sahip bir kişinin başarılı bir
eğitimci olamayacağını söylemiştir. Hizmet-içi eğitim sonrası yapılan uygulamada, Kaan
matematik öğretmenini pek temsil etmeyen analojileri “kumandan”, “mühendis” ve “doktor”
olarak belirlemiş, bu meslek grupları gibi üstten bakan, karşısındakinin seviyesine inmeyen
öğretmenlerin

tek

düze

anlatım

yaptıklarını,

karşısındakileri,

yani

öğrencileri

ikna

edemediklerini ifade etmiştir.
Hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada Kaan, matematik öğretmenini tiyatro
oyuncusuna benzetirken matematik öğrenmeyi en iyi temsil eden analojinin “oyunu iyi
oynamak” olduğunu söylemiştir. Kaan matematik öğrenmek için, yani oyunu iyi oynamak için
gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtmiştir. Kaan hizmet-içi eğitim sonunda yapılan
211

uygulamada ise, matematik öğretmeyi “dünyayı ve çevreyi tanıma ve gezme”ye benzetmiş,
tıpkı bilinmeyen bir yeri tanıma amaçlı yapılan gezi gibi bilinmeyen bilgilerin öğrenildikçe ve
sorular çözüldükçe, veriler incelenip irdelendikçe matematik öğrenmenin gerçekleştiğini ifade
etmiştir.
Hizmet-içi eğitim öncesi yapılan uygulamada Kaan matematik öğrenmeyi pek temsil
etmeyen analojinin “film izlemek” olduğunu söylemiş, matematik öğrenmenin film izlemek gibi
edilgen bir iş olmadığını, katılım ve değişime uğratma şansının olduğunu, kendi düşünce ve
etkinliğimizle katılım sağlayabildiğimizi ifade etmiştir. Hizmet-içi eğitim sonunda yapılan
uygulamada ise Kaan, matematik öğrenmeyi temsil etmeyen analojinin “çay demlemek”
olduğunu belirtmiş, öğretmenin öğrenci farklılıklarını gözetmeden, çay demler gibi,
öğrencilerin beyinlerini zorla sıcak suyla, yani bilgiyle haşlamaması gerektiğini vurgulamıştır.
Hizmet-içi eğitim süreci sonunda genel olarak Kaan’ın seçtiği bütün analojiler ve yaptığı
açıklamalar değişmiştir. Kaan hizmet-içi eğitim süreci sonunda öğretmenin öğrenci
farklılıklarını gözetmesi gerektiği, öğrencinin seviyesine inmesi gerektiği ve yaptığı
açıklamalarla öğrencileri ikna etmesi gerektiği, öğrencilerin ise öğretmenin yaptığı
açıklamaları mantıklı buldukları ölçüde ikna olacakları ve ancak o zaman öğrenmenin
gerçekleşeceğiyle ilgili düşüncelere daha fazla önem vermeye başlamıştır.
Özetle, yansıtıcı analoji anketinden elde edilen verilerin analiz sonucuna göre
öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimi ile ilgili düşüncelerindeki en çarpıcı değişim şu
şekildedir:
•

Meral öğrencilerin fikirlerine önem vermeye başlamıştır

•

Mustafa’nın matematik öğrenimiyle ilgili düşüncelerinde (matematik öğretiminde
öğrenen kişinin aktif olması) bazı değişiklikler olduğu anlaşılmaktadır.

•

Ayfer’in öğrencilerle ve matematik öğrenme ile ilgili düşüncelerinin (öğrencilerin
birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olması, matematik öğrenmenin kişinin kendi
inşa ettiği bir bina gibi olması) farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

•

Hande, hizmet-içi eğitim süreci sonunda matematik öğretiminde öğrencilerin
düşündürülmesine ve öğrencilerin düşünce ve çözüm yollarına daha fazla önem
vermeye başlamıştır.

•

Rana’nın matematik öğretmeninin farklı karakterde ve becerideki öğrencilerin
yeteneklerini göz önüne alması gerektiği ile ilgili düşüncelere daha fazla önem
vermeye başladığı anlaşılmıştır.
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•

Ahmet’in, hizmet-içi eğitim süreci sonucunda matematik öğrenimi aktif bir olay olarak
gördüğü ve öğretmenin matematik öğretiminde öğrencilerle etkileşime girmesi
gerektiğini düşündüğü ortaya çıkmıştır.

•

Selda’nın hizmet içi eğitim süreci sonunda matematik öğrenimiyle ilgili en fazla öne
çıkan

düşüncesi

“öğrencilerin

matematik

öğrenirken

kendi

yöntemlerini

geliştirebilmeleri, her zaman öğretmenin verdiği formüle göre hareket etmemeleri”
olmuştur.
•

Funda, hizmet-içi eğitim sürecinin sonunda, matematik öğretmeninin öğrencilerinin
bilgi ve yeteneklerini iyi tanıması gerektiğini ve ayrıca kendisinin de düşünmesi ve
öğrencileri yönlendirmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıkmıştır.

•

Kaan hizmet-içi eğitim süreci sonunda öğretmenin öğrenci farklılıklarını gözetmesi
gerektiği, öğrencinin seviyesine inmesi gerektiği ve yaptığı açıklamalarla öğrencileri
ikna etmesi gerektiği, öğrencilerin ise öğretmenin yaptığı açıklamaları mantıklı
buldukları ölçüde ikna olacakları ve ancak o zaman öğrenmenin gerçekleşeceğiyle
ilgili düşüncelere daha fazla önem vermeye başlamıştır.
4.1.1.5. Öğretmenlerin Öz-Yeterlik İnanışları
Hizmet-içi öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inanışlarını ve proje

sonunda bu inançlardaki değişiklikleri ölçmek için Matematik Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç
Anketi (MÖÖİA) kullanılmıştır. MÖÖİA katılımcı öğretmenlere hizmet-içi eğitim programının
başında ve sonunda olmak üzere iki kez uygulanmıştır. MÖÖİA iki boyut içermektedir;
matematik öğretimi kişisel öz-yeterlik inançları (MÖKÖİ) boyutu 13 maddeden, matematik
öğretimi çıktı beklentileri (MÖÇB) boyutu 8 maddeden oluşmaktadır. MÖKÖİ boyutunda
alınabilecek puanlar 13-65 aralığında iken MÖÇB boyutunda alınabilecek puanlar 8-40
aralığındadır. Her iki boyutta alınan puanın yüksekliği kişinin matematik öğretimi öz- yeterlilik
inancının ve matematik öğretimi çıktı beklentilerinin düşüklüğünü göstermektedir. Buna
karşın her iki boyutta alınan puan ne kadar düşük ise kişinin matematik öğretimi öz-yeterlilik
inancı ve matematik öğretimi çıktı beklentileri o kadar yüksektir.
MÖÖİA’dan elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin anketin iki
boyutunda (matematik öğretimi kişisel öz-yeterlilik inançları ve matematik öğretimi çıktı
beklentileri) ilk uygulama (hizmet-içi eğitim öncesi) ve son uygulamada (hizmet-içi eğitim
sonrası) aldıkları puanlar Tablo 4.7’de verilmiştir.
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Tablo 4.7. Öğretmenlerin MÖÖİA’nin Her İki Boyutunda İlk Uygulama ve Son Uygulamada Aldıkları
Puanlar

MÖKÖİ/MÖÇB
(önce)
MÖKÖİ/MÖÇB
(sonra)

Rana
(AL)

Ayfer
(AL)

Funda
(AL)

Ahmet
(AL)

Hande
(AL)

Kaan
(AÖL)

Mustafa
(AÖL)

Meral
(AÖL)

Selda
(AÖL)

23/20

29/18

18/23

28/15

18/18

29/24

26/16

30/21

27/15

19/22

31/16

20/18

26/15

20/17

30/12

26/20

26/20

27/20

Öğretmenlerin anketin matematik öğretimi kişisel öz-yeterlilik inancı (MÖKÖİ)
boyutunda aldıkları puanlar dikkate alındığında, ilk uygulamada MÖKÖİ en yüksek olan
öğretmenler Hande öğretmen ve Funda öğretmen iken, son uygulamada MÖKÖİ en yüksek
olan öğretmen Rana öğretmendir. Buna karşın, ilk uygulamada MÖKÖİ en düşük öğretmen
Meral öğretmen iken, son uygulamada MÖKÖİ en düşük olan öğretmen Ayfer öğretmendir.
Öte yandan, öğretmenlerin anketin matematik öğretimi çıktı beklentileri (MÖÇB) boyutunda
aldıkları puanlar dikkate alındığında, ilk uygulamada MÖÇB en yüksek olan öğretmenler
Selda ve Ahmet öğretmen iken son uygulamada MÖÇB en yüksek olan öğretmen Kaan
öğretmendir. Buna karşın ilk uygulamada MÖÇB en düşük olan öğretmen Kaan öğretmen
iken, son uygulamada MÖÇB en düşük olan öğretmen Rana öğretmendir.
Hizmet içi eğitim programının başında ve sonunda uygulanan MÖÖİA’nin her iki
boyutunda alınan puanların ortalama ve standart sapmaları ise Tablo 4.8’daki gibidir.

Tablo 4.8. Öğretmenlerin MÖKÖİ ve MÖÇB Boyutlarında Aldıkları Puanların Ortalamaları
N*

X

SS

MOKOI_önce

9

25,33

4,637

MOKOI_sonra

9

25,00

4,387

MOCB_önce

9

19,11

3,100

MOCB_sonra

9

17,78

3,114

Öğretmenlerin MÖÖİA’in her iki boyutunda ilk uygulama sonucunda elde ettikleri
puanlar ile son uygulamada elde edilen puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olup olmadığına bakmak için eşleştirilmiş t-testi yapılmıştır. Analiz sonucu aşağıda verilen
Tablo 4.9’da yer almaktadır.
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Tablo 4.9. MÖÖİA’nin Her İki Boyutunda Alınan Puanların Karşılaştırmasıyla İlgili Eşleştirilmiş t-Test
Sonuçları
Eşleştirilmiş farklar

X

SS

Standart

95% Güven Aralığı

Hata

Değişimi

Ortalaması

Alt

Üst

t

SD

p

MOKOI_1
1.Eş

0,333

2,449

0,816

-1,550

2,216

0,408

8

0,694

4,848

1,616

-2,393

5,060

0,825

8

0,433

MOKOI_2
2.Eş

MOCB_1
0,333
MOCB_2

Eşleştirilmiş t-testi sonucuna göre, öğretmenlerin MÖÖİA’nin matematik öğretimi kişisel
öz-yeterlik inançları (MÖKÖİ) boyutunda hizmet-içi eğitim öncesi aldıkları puanlar ile hizmetiçi eğitim sonrası aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur [ t8
=0,408, p<0,05]. Benzer şekilde öğretmenlerin MÖÖİA’nin matematik öğretimi çıktı
beklentileri (MÖÇB) boyutunda hizmet-içi eğitim öncesi aldıkları puanlar ile hizmet-içi eğitim
sonrası aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur [ t8 =0,825,
p<0,05].
Öğretmenlerin öz-yeterlilik inançlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamasına
rağmen öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sonrası her iki boyutta aldıkları puanların
ortalamalarının hizmet-içi eğitim öncesi aldıkları puanların ortalamalarından daha küçük
olduğu görülmektedir. Bu fark, öğretmenlerin kişisel öz-yeterlik inançlarının ve matematik
öğrenimi çıktı beklentilerinin hizmet-içi eğitim sonrası bir miktar yükseldiğini göstermektedir.
4.1.2. Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Sınıf içi
Uygulamalarındaki Değişim
“Matematik öğretmenleri matematiksel modelleme etkinliklerini sınıflarında nasıl
uygulamaktadırlar? Bu uygulama zaman içinde nasıl değişmiştir?” araştırma sorusu
bağlamında sınıf içi uygulamalardan gelen ses ve video kayıtları, uygulama öncesinde ve
sonrasında yapılan görüşmeler, gözlem formu ve alan notları aracılığı ile toplanan veriler
incelenmiş, araştırma kapsamı dışında kalan veriler ayrılarak verilerin sınıflandırılması
çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ayrıca gözlem formaları ve alan notlarından gelen
veriler belirlenen kodlar (sınıf yapılandırması; ders sürecini açıklama; soru ile ilgili ısındırma
çalışması yapma- sorunun anlaşılmasını sağlama; öğrenciler soruyu çözerken öğretmenin
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sorduğu sorular ve bu soruları sormadaki amaçlar; sunum süreci; dersi toparlama) altında
sınıflandırılmış ve ortaya çıkan temalar çerçevesinde bulgulara aşağıda yer verilmiştir.
4.1.2.1. Sınıf Yapılandırması
Çalışmaların yürütüldüğü her iki okulda da öğretmenler bütün uygulamalarda grup
çalışması yaptırmışlardır. Grup yapısı üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda matematiği
iyi olan, matematik yazılılarında iyi puan alan öğrencilerin, daha iyi fikir yürütecekleri
düşünüldüğü için gruplara dağıtılması yönünde karar alınırken ve gruptaki kişi sayısı Anadolu
lisesinde beş altı kişi olarak, Anadolu öğretmen lisesinde 3 kişi olarak belirtilirken.
Uygulamalarla birlikte, öğretmenler gözlemlerine dayanarak bu uygulamalarda öğrencilerin
farklı karakterlerini keşfettiklerini, örneğin yazılı notu iyi dedikleri matematiği iyi diye
atfettikleri öğrencilerin bu uygulamalarda geri planda kalabilirken zayıf diye nitelendirdikleri
öğrencilerin çok üretken fikirlerle karşılarına çıktıklarını ve çözüm yaklaşımını ilerlettiklerini
belirttiler. Aynı şekilde klasik derslerinde derse katılmayan, sessiz sakin öğrencilerin de bu
uygulamalara aktif olarak katıldıklarını söylediler. Gruptaki kişi sayısı Anadolu öğretmen
lisesinde, öğrencilerin grup içerisinde aktif katılımına imkân verdiği için 4 olarak belirtilirken,
Anadolu lisesinde eğer işlem fazlaysa grup sayısı 4-5, yorum fazlaysa 3-4 belki daha az diye
nitelendirildi ve işlem fazlaysa grup içinde görev paylaşımı yapılarak herkese bir görev
düşeceği için, aktif katılımın sağlanabileceği için 4-5 kişi olabileceği, eğer yorum ağırlıklıysa
ise tartışmaya imkân yaratmak için grup sayısının 3-4 veya daha da az olabileceği olarak
açıklanmıştır. Ek olarak, her iki okulda da grup yapısının kızlı erkekli karma olması üzerine
karar alınmıştır. Kızlı erkekli karma olarak belirlenmesinin sebebi iki şekilde açıklandı kimi
öğretmenler kızların ve erkeklerin farklı hayat tecrübeleri ve yetenekleri olduğu için ve bu
uygulamalarda bu becerilerin etkin olduğunu gözlemledikleri için karma grup olduğunda farklı
görüşlerden ve becerilerden faydalanılabileceği ve çözüm sürecinin daha aktif geçeceği
olarak gösterirken, kimi öğretmenler kızlı erkekli karma grup istemelerinin sebebini sadece
kızlardan ya da sadece erkeklerden oluşan gruplarda grup içinde soru haricinde çok farklı
konuların konuşulacağı ve çözüm sürecine aktif olarak katılmayacakları fakat karma olursa
konu dışı konuşmaların sınırlanacağını ve çözüme odaklanacaklarını belirterek açıklamıştır.
Aynı zamanda grup yapısı üzerine grupları öğrencilerin kendileri oluşturması üzerine karar
alındı çünkü kendileri oluşturduklarında daha fazla grup olarak hissettiklerini, daha işbirlikçi
çalıştıklarını ve grup çalışmasındaki katılımlarının daha aktif olduğunu belirttiler. Ek olarak,
grup yapısına bir öğretmenin müdahale etmesinin anlamsız olduğunu çünkü öğrencilerin
klasik sınıf içindeki karakterleri ile bu uygulamalardaki karakterlerinin farklı olduğu için baz
alacakları kriterlerin olmadığını nitelediler, sadece grupları kızlı erkekli karma oluşturmalarını
isteyebileceklerini

belirttiler.

Sınıf

yapılandırılması

üzerine

uygulamalardaki

değişim
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öğretmenlerin uygulamalarından alınan örnek gözlem formları ve alan notlarından gelen
verilerle desteklenmektedir (bk. Tablo 4.10).
Tablo 4.10. Selda, Meral ve Funda Öğretmenlerin Uyguladıkları Etkinliklerde Grup Yapılandırması
Yaklaşımları
Uygulama yapan öğretmen: Selda
•

Banka Soygunu: 3 erli 9 grup. Öğretmen grupları kendi matematik yazılısından yüksek not alan
öğrencileri gruplara dağıtarak oluşturduğunu belirtiyor.

•

Yaz İşi: 4 kişilik 5 grup; 3 kişilik 2 grup; Kızlı-erkekli karma gruplar, kendi isteklerine bırakıldı.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, 5 kişilik 1 grup, 3 kişilik 1 grup, 4 kişilik 5 grup oluşturuluyor.
Kızlı-erkekli karma gruplar, kendi isteklerine bırakıldı.

Uygulama yapan öğretmen: Meral
•

Banka Soygunu: 3 erli 9 grup, 2’li 1 grup, kızlı erkekli karma gruplar oluşturuldu. Öğretmen
grupları kendi matematik yazılısından yüksek not alan öğrencileri gruplara dağıtarak
oluşturduğunu belirtiyor.

•

Yaz İşi: 4 kişilik 8 grup, kendi isteklerine bırakıldı, kızlı-erkekli karma

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, 4 kişilik 6 grup oluşturuluyor. Kendi isteklerine bırakıldı. Kızlıerkekli karma.

Uygulama yapan öğretmen: Funda
•

Banka Soygunu: 6 şarlı 5 grup oluşturuldu, kızlı erkekli karma gruplar oluşturuldu. Öğretmen
öğrencilerin seviyeleri aynı olduğu için rastgele gruplar oluşturduğunu fakat seviyeleri aynı
olmasaydı iyi olan (matematik yazılısından yüksek not alan) öğrencileri gruplara dağıtabileceğini
belirtiyor.

•

Yaz İşi: 4 grup 6 kişilik; 1 grup 5 kişilik. Kızlı erkekli karma gruplar. Öğrenciler grupları kendileri
oluşturuyor.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada 4 kişilik 6 grup, 5 kişilik 1 grup oluşturuyor. Kızlı erkekli karma
gruplar. Öğrenciler grupları kendileri oluşturuyor.

4.1.2.2. Ders Sürecini Açıklama
Derste yapılacakların açıklanması üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda bir
çalışma yapılmazken ve yönlendirmeden nasıl giriş yapılacağının net olmadığı belirtilirken.
Uygulamalarla birlikte, öğretmenler derste yapılacakların açıklanması bölümünde ortak
olarak, sorunun konu bağlamıyla ilgili bir açıklama yapılmaması çünkü açıklamanın
öğrencilerin çözüm stratejilerini sınırlayacağı; önce bireysel okuyacakları, daha sonra grup
olarak çalışacakları ve grup olarak bir yorum yapacakları, ortak bir çözüm ortaya koyacakları
daha sonra poster kâğıtları hazırlayıp sunum yapacakları süreleriyle birlikte verilmeli gibi
yapılacakların net ve süreleriyle birlikte açıklanması; aynı zamanda ilk defa uygulama yapılan
gruplarda, grup çalışma kurallarının önceden açıklanabileceği, gruplarda paylaşımcı olmaları,
iletişim kurmalarının istenebileceği çünkü öğrencilerin grup çalışmasına alışkın olmadıkları
için bu grup çalışma kurallarının verilebileceği üzerine ortak kararları belirttiler. Ders sürecini
açıklama üzerine uygulamalardaki değişim öğretmenlerin uygulamalarından alınan örnek
gözlem formları ve alan notlarından gelen verilerle desteklenmektedir (bk. Tablo 4.11).
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Tablo 4.11. Ayfer, Kaan ve Selda Öğretmenlerin Etkinliklerde Ders Sürecini Açıklama Yaklaşımları
Uygulama yapan öğretmen: Ayfer
•

Caddede Park Yeri: “Önce bireysel olarak soruyu okuyun algılayın, daha sonra grup olarak çözüm
yapacaksınız” şeklinde bir açıklama yapıldı.

•

Su Deposu: Daha önce grup oluşturmaları istenmiş ve grup çalışmasının öneminden bahsedilmiş.
“Şimdi soruyu önce doğru düzgün okuyun. Önce bireysel olarak 5 dk. okuyun, daha sonra grup
olarak çalışmaya başlayın. Çalışmalarınızı kâğıdın üzerine yazın ve kâğıtlara isimlerinizi yazmayı
unutmayın” şeklinde bir açıklama yapıldı. Bir öğrencinin “tek bir grafik mi çizeceğiz? “Sorusu
üzerine, 4 depo için ayrı grafik çizilmesi gerektiği açıklandı.

•

Zıplayan Top: Önce 1-2 dakika bireysel olarak soruyu okumaları, soruyu iyice anladıktan sonra da
grupça soru üzerinde çalışmaları söylendi. Rapor ve sunumla ilgili olarak da: “Çözümünüzü
ayrıntılı bir şekilde rapor haline getireceksiniz. Sonra da sunum yapacaksınız. Sunumda grup
olarak tahtaya çıkacaksınız ve benim tercihim grup olarak birbirinize pas atarak sunum yapmanız”
şeklinde bir açıklama yapıldı.

Uygulama yapan öğretmen: Kaan
•

Caddede Park Yeri: Öğretmen uygulamaya başlamadan önce “Bugün günlük hayattan bir
problemi çözeceksiniz, bunu grup olarak çözeceksiniz, grup olarak bir çözüm yaklaşımında
bulunacaksınız. Daha sonra sunumlar yapılacak. Önce grupları oluşturalım. Ben burada biraz
müdahale edeceğim. Grup içinde kendi içinizde bir grup temsilcisi seçin” gibi genel bir açıklama
yaptı.

•

Su Deposu: Öğretmen sınıfa genel bir açıklama yapıyor: “Bahsettiğim gibi bir uygulama
yapacağız. Bireysel olarak önce 5 dakika çalışacaksınız, daha sonra grup olarak çalışacaksınız.
Grup içinde güzelce paylaşın, birbirinizin söylediklerini dinleyin. Daha sonra poster kâğıdı
hazırlayacaksınız. Daha sonra da sunum yapacaksınız. Sunumlarda da birbirinizi dikkatli dinleyin
sorularınızı sorun. Şimdi soru kâğıtları dağıtılıp çözüme başlayacağız”

•

Zıplayan Top: Öğretmen sınıfa genel bir açıklama yapıyor: “Daha önce uygulama yapmıştık. Siz
aldıktan sonra soruları bireysel olarak okuyacaksınız ve grup olarak çözeceksiniz. İlk ders çözüm
odaklı olacak.2. ders sunum yapacaksınız, tartışacaksınız. Arkadaşlarınızın sunumlarına katkıda
bulunacaksınız.”; “Sunum için de arkadaşlarınızın görebileceği şekilde güzel bir kâğıt hazırlayın”

Uygulama yapan öğretmen: Selda
•

Banka Soygunu: Daha önce bahsettiğim proje ile ilgili soruyu çözeceğiz, ilk önce herkes kendisi
okusun daha sonra grupça çözeceğiz, şimdi sene başından beri işlediğimiz konuları
düşünüyorsunuz ve matematiksel olarak bir çözüm geliştiriyorsunuz

•

Yaz İşi: Bütün öğrencilerin soruyu bireysel olarak okumaları isteniyor. Daha sonra grup olarak
çözecekleri bu çözüm için 60 dakikalarının olduğu, ardından sunum yapacakları belirtiliyor.
Gruplardan sistemli çalışmaları, paylaşım yapmaları ve bir grup gibi çalışmaları isteniyor.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, süreçte ne yapacakları süreleriyle birlikte veriliyor aynı zamanda
grup olarak çözerken paylaşacaksınız, tartışacaksınız diye grup çalışmasında paylaşmanın ve
aralarındaki tartışmanın önemini vurguluyor.

4.1.2.3. Modelleme Sorusu İle İlgili Isındırma Çalışması Yapma (Sorunun
Anlaşılmasını Sağlama)
Üzerinde çalışılan modelleme sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak
için yapılabilecekler üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda bir çalışma yapılmazken ve
nasıl bir çalışma yapılacağının net olmadığı belirtilirken. Uygulamalarla birlikte, öğretmenler
sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler üzerine farklı
stratejiler geliştirdiler. Farklı bir örnek üzerinden görevlerinin tekrar belirtilebileceği, Bu
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soruda

ne

isteniyor?,

Göreviniz

nedir?

gibi

sorularla

anlamadıkları

kısımların

netleştirilebileceği ve soruya yönlendirilebileceği belirtilmiştir. Soruda anlaşılmayan kısımların
net bir şekilde öğretmen tarafından açıklanabileceği ya da net olmayan bölümler üzerine
tartışma ortamının yaratılabileceği söylenmiştir. Soruya ısındırmak için uygun somut
modellerin

kullandırılabileceği

veya

somut

modeller

uygun

değilse

simülasyonların

gösterilebileceği belirtilmiştir. Soru ile ilgili ısındırma çalışması yapma- sorunun anlaşılmasını
sağlama üzerine uygulamalardaki değişim öğretmenlerin uygulamalarından alınan örnek
gözlem formları ve alan notlarından gelen verilerle desteklenmektedir (bk. Tablo 4.12).

Tablo 4.12. Meral, Mustafa ve Funda Öğretmenlerin Etkinliklerde Sorunun Anlaşılması İle İlgili
Yaklaşımları
Uygulama yapan öğretmen: Meral
•
•

•

Banka Soygunu: Isındırma aktivitesi yaptırılmadı. Sorunun anlaşılması üzerine bir çalışma
yaptırılmadı.
Yaz İşi: Öğrenciler soruyu bireysel okuduktan sonra soruyla ilgili sorular sorularak sorunun
anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine bir çalışma yapılıyor. Öncelikle soruyu anlayabildiniz mi,
anlaşılmasında bir sıkıntı var mı şeklinde sorular soruluyor. Ardından soruda neler istendiği ve
nelerin verildiği sorularla sorgulanıyor. Geçen yaz çalışan bu 9 kişi içinden nasıl bir seçim
yapılacak? Nasıl seçilecek bu kişiler? Yarı zamanlıdan ne anlıyorsunuz? Sorularla kendilerinden
ne istenildiği nelerin verildiğinin ve soru içindeki kavramların anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü
yapılıyor.
Nasıl Depolayalım: Uygulamada, sorudan ne anladınız? nasıl bir depo? Deponun boyutları
nedir? dolabı çevirebiliyor muyuz? Konserve kutularını nasıl yerleştirebiliyoruz? Sorunun a ve b
seçeneğinde bize ne soruluyor? Sorularını tüm sınıfa yöneltiyor ve sorunun anlaşıldığından emin
olmaya çalışıyor. Sınıfta modelleri kullanmaya teşvik ediyor. Gruplara gidildiğinde de soruyu tam
anlamayan gruplara soruyu tekrar okumalarını, dolabı çeviren gruplara dolap çevrilirse yüksekliğin
sabit kalıp kalmayacağı soruluyor?

Uygulama yapan öğretmen: Mustafa
•
•

•

Su Deposu: Sorunun anlaşılmasını sağlamak için soruda ne istendiğini soruldu. Anlaşılması için
model kullanabileceklerini söyledi.
Zıplayan Top: “Arkadaşlar soruyu iyi analiz edin ve anlayın, anlamak çok önemli, güzel okuyun,
şekil çizin” deyip soruyu sonra kendisi okudu. Şekil üzerinden “buradan 17 kez geçtiğini görüyor,
bundan sonra neden göremiyor?” diye sordu, “burada hangi veriler var?” diye sordu.
Dergi Satışı: Isındırma çalışması ve sorunun anlaşılmasını sağlamak için öğrencilere “Başlangıçta
kaç adet satılıyor?”, “Ne kadar fiyatı?”, “Her 50 kuruşluk artış için ne kadar kişi azalıyor?” “Soruyu
anladık mı?”, “Bizden ne soruyor şimdi” vb. sorular sordu.

Uygulama yapan öğretmen: Funda
•
•

•

Banka Soygunu: Isındırma aktivitesi yaptırılmadı. Sorunun anlaşılması üzerine bir çalışma
yaptırılmadı.
Yaz İşi: Öğrenciler soruyu bireysel okuduktan sonra soruda işe alan kişinin işverenin hangi
kriterlere göre çalıştıracağı soruluyor. Soruda sorulan ve kendilerinden beklenen görev üzerinde
duruluyor. Ardından tam zamanlı üç ay boyunca sürekli çalıştıracaklarınız yarı zamanlı ise
istediğiniz zaman çalıştıracaksınız şeklinde soruda net olmadığı düşünülen kavramlar tekrardan
öğrencilere açıklanıyor.
Nasıl Depolayalım: Uygulamada, dolabı çevirebiliyor muyuz? Konserve kutularını nasıl
yerleştirebiliyoruz? Bize ne soruluyor? Sorularını tüm sınıfa yöneltiyor ve sorunun anlaşıldığından
emin olmaya çalışıyor. Sınıfta modelleri kullanmaya teşvik ediyor.
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4.1.2.4. Öğrenciler Modelleme Sorusunu Çözerken Öğretmenin Sorduğu Sorular
ve Bu Soruları Sormadaki Amaçları
Öğretmenler

öğrencilerin

grup

çözümlerinde

yapabilecekleri

ya

da

yaptıkları

hatalarında ve yaşayabilecekleri ya da yaşadıkları zorluklarında kullanacakları birçok soru
üretmişlerdir.

Öğretmenlerin

kullandıkları

soru

kategorileri

ilk

uygulamalardan

son

uygulamalara doğru değişim göstermiştir. İlk uygulamalarında daha yönlendirici bilinen bir
çözüm yolunu yaptırmaya yönelik, özellikle ipucu kelimelerle yönlendiren, yaptıkları işlemlere
odaklanılan ve soruyu çözmeye davet eden tarzda sorular kullanılırken daha sonraki
uygulamalarda daha geniş perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu, kendi çözümlerini
değerlendirmelerini sağlayan ve farklı yaklaşımları da düşünmelerini sağlayan tarzda sorular
üretmişlerdir. Soruyu çözerken öğretmenin sorduğu sorular ve bu soruları sormadaki amaçlar
üzerine uygulamalardaki değişim öğretmenlerin uygulamalarından alınan örnek gözlem
formları ve alan notlarından gelen verilerle desteklenmektedir (bk. Tablo 4.13).

Tablo 4.13. Meral, Mustafa ve Funda Öğretmenlerin Etkinliklerde Sorunun Anlaşılması İle İlgili
Yaklaşımları
Uygulama yapan öğretmen: Funda
•

Banka Soygunu: Çözüm süreçleri ile ilgili soru sormuyor. Gruplarında ki iletişimi arttırıcı yönde
cümleler kuruyor. “Cümleleri dikkatlice okuyun”, “birbirinizi dinleyin”, “nasıl çözdüğünüzü
birbirinizle paylaşın”, “aranızda iyi tartışın”

•

Yaz İşi: Öğrencilerden soru gelmediği müddetçe soru sormuyor. Nasıl gidiyor? Nasıl yaptınız gibi
sorularla çözüm yaklaşımlarını anlamaya çalışıyor? Sadece birim zamanda kullanılan paraya göre
tablo oluşturan gruba sadece bir tablo yeterli mi? Sadece buna bakınca karar verebildiniz mi?
Soruları soruluyor. İkinci tabloyu dikkate almayan bir gruba, altta da bir tablo var dikkatinizi çekti
mi? Diye soruluyor.

•

Nasıl Depolayalım: Farklı dizilimleri düşünemeyen gruplara
“Düz yerleştirdiğinizde o aralardaki boşlukları azaltamaz mısınız?”
3-boyutta düşünen gruplara, 2 boyutta düşünmelerini sağlıyor.
“Siz üst satırları düşünmeyin sadece tabanı dizerseniz öbür satırları zaten hesaplarsınız”
Araya yerleştirmeyi yapıp, matematiğe dökemeyen gruba
“Bir gruba merkezleri birleştirildiğinde doğrusal olacağı söyleniyor.”
Tek bir dizilimle 180 bulan gruba,
“Daha farklı yerleştirebilir miyiz? Kutunun tabanını farklı çevirebilir miyiz?
Köşegene yerleştiren gruba
“Arkadaşlar köşegene yerleştirdiğimizde, dikdörtgensel bölgeye yerleştirdiğimizden daha fazla mı
ölü alan olur yoksa aynı mıdır? Hacmi ikiye ayırdığımız zaman daha mı çok sığdırırız bütün mü
alsak daha çok sığar”
Matematiğe dökemeyen gruplara
“Daha güzel çizin, sonra bir hesaplayın” diyerek matematik kullanmalarını istiyor. Aynı şekilde
matematiğe dökmeden bulmaya çalışan gruplara, matematiğe döküp hesaplamaları isteniyor.
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Tablo 4.14. Meral, Mustafa ve Funda Öğretmenlerin Etkinliklerde Sorunun Anlaşılması İle İlgili
Yaklaşımları (devam...)
Uygulama yapan öğretmen: Rana
•

Banka Soygunu: Bir grup sözel yaklaşımlarını anlatırken aşağıdaki sorularla öğrencileri
yönlendirme
“Rahşan: biz hangi konuyu gördük “mantık” burada ne kullanıyorduk önermeler birde bu yoldan
deneyin.”
“Rahşan: Bileşik önermelerden sonuca varabiliriz belki.”

•

Yaz İşi: “Soru ne söylüyor? Ne anladınız?” deyip gruplar dolaşılıyor.
“Soru bizden ne istiyor? Tam zamanlıdan kasıt ne? Yarı zamanlıdan kasıt ne?” gibi sorularla
sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sorular soruyor.
“Nasıl bir çözüm düşündünüz?” gibi sorularla yaklaşımları anlaşılmaya çalışılıyor.
Yaklaşımlarını anlamaya yönelik sorulardan sonra nasıl bir hesaplama yapacaksınız? Gibi
sorularla yaklaşımlarına uygun işlem yapıp yapmadıklarını kontrol etmeye çalışıyor.
“Siz işverensiniz? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Soruyu tekrar gözden geçirin, Siz işverensiniz
kar etmek istiyorsunuz buna göre bakın soruya?” gibi sorularla görevleri hatırlatılarak soruya
yönlendiriyor.
Grup içinde rolleri sorularak, “Senin görevin nedir? Senin nedir?” gibi sorularla herkesin grup
içinde bir rol alması gerektiği paylaşımcı olunması gerektiği öğrencilere hatırlatılıyor.
“Yarı zamanlıyı seçerken farklı kriterler kullanabilir misiniz? Sizden istenilen şeyleri de
düşünerek?” gibi sorularla farklı yönlerden bakmaları farklı yaklaşımları ele almaları isteniyor.

•

Nasıl Depolayalım: Farklı yerleştirmeleri düşünemeyen gruplara
“Sen şimdi diyelim ki kurabiye yapıyorsun, kurabiyeleri tepsiye dizdin artan kurabiyeler için yeni
tepsi açar mısın? Nasıl yerleştirirsin?”
Yerleştirmeyi göremeyen gruplara, kapakları kullanmalarını, model kullanmalarını öneriyor.
Hesaplama hatası yapanlara işlemlerini tekrar yapmaları söyleniyor.
3-boyutta düşünüp ilerleyemeyen gruplara,
“Arkadaşlar, farklı nasıl yerleştiririz, bence arkadaşlar tabanı düşünün üç boyuttan sıyrılın, peki
tabana nasıl farklı yerleştirebilirsiniz?”
Sadece düzgün dizilim yapan gruplara,
“Peki bu yeterlimi? Soruda ne isteniliyor?”
Araya yerleştirmeyi düşünen fakat matematiğe dökemeyen gruplara
“Kâğıda dökün, güzel çizimler yapın, öyle hesaplamaya geçin”
Araya sıkıştırıp çizimleri yapan fakat matematiğe dökemediği için ilerleyemeyen tıkanan gruplara,
“Teğet çemberleri düşünün, merkezleri birleştirseniz oradan gidilebilir mi?”
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Tablo 4.13. Meral, Mustafa ve Funda Öğretmenlerin Etkinliklerde Sorunun Anlaşılması İle İlgili
Yaklaşımları (devam...)
Uygulama yapan öğretmen: Meral
•

Banka Soygunu: “Melis: Önermelerden sonuca ulaşacaksınız?
Melis: Önermelerde nerelerden yararlanıyorduk?
Melis: Sorunun çözümü önermelerde aferin doğru yoldasınız?”
Uygulamada öğrencileri yönlendirici sorular soruyor.

•

Yaz İşi: Sorunun öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığına sorular sorularak karar veriliyor.
Nasıl bir seçim yapılacak, nasıl seçilecek bu kişiler? Yarı zamanlıdan ne anlaşılıyor? Gibi sorular
soruluyor. Öğrencilerin yaklaşımlarını anlamaya yönelik, nasıl yapıyorsunuz nasıl bir yaklaşım
kullanıyorsunuz sorularının ardından “ yani aylara göre hesaplıyorsunuz, peki hangi tabloyu
kullanıyorsunuz?” gibi sorularla yaklaşımları için doğru verilerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol
ediliyor. Bir kişinin aritmetik ortalamasını almayı unutan gruba sonuca dikkatli baktınız mı? Diyerek
orada yapılan hatayı kendilerinin fark etmesi sağlanıyor.

•

Nasıl Depolayalım: Soruyu yanlış anlamalarından kaynaklı yaşadıkları hatalarda soruya
yönlendirme ve sorgulayıcı sorular sorarak hatalarını fark etmelerini sağlama
“Soruyu tekrar okuyun orada yükseklik 110 sen yan çevirirsen yüksekliğin ne olur?”
Sadece düzgün dizilim yapan gruplara
“Maliyeti düşürmek için başka bir dizilim olabilir mi?”
Farklı yerleştirmeyi düşünemeyen gruplara, modelleri kullanmaları ve görsele dökmeleri isteniyor.
3-boyutta düşünüp tıkanan gruplara
“Sadece tabanı düşünerek bakın, tabana nasıl farklı yerleştirmeler yapılabilir?”
Farklı yaklaşımlar düşünen gruplara yaklaşımlarını anlamaya yönelik sorular soruluyor;
“Neden bunu,

(10

)

3 + 20 ⋅3 , kurdun?”

“Neyi hesaplamış oldunuz?”
“Kaç tane sığdı?”
Matematiğe dökemeyen gruplarda, düzgün çizim yapmaları ve tekrardan düşünmeleri isteniyor.
Hesaplamaları yanlış yapan gruplara, “Şekli düzgünce çizin bir daha hesaplayın bakalım.”

4.1.2.5. Sunum Süreci
Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri üzerine her iki
okulda da ilk uygulamalarda nasıl bir çalışma yapılacağının net olmadığı belirtilirken,
öğretmenler öğrencilerin kendi isteklerine bırakılabileceğini, bütün gruplara farklı çözüm
stratejilerini gösterebilmek için sadece farklı stratejileri kullanan grupların kaldırılabileceğini
ve gruplarından seçtikleri bir kişinin grupları adına sunumu yapabileceklerini belirttiler. Ancak,
uygulamalarla birlikte, öğretmenler çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı
ve nedenleri üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Bütün öğretmenler, eğer zaman varsa bütün
grupların sunum yapması gerektiğini çünkü bütün grupların çok fazla zaman ve emek
harcadığını ve kendilerini ifade etmek isteyeceklerini bildirdiler, eğer zaman sınırlıysa bütün
gruplara farklı çözüm stratejilerini gösterebilmek için sadece farklı stratejileri kullanan
grupların kaldırılabileceğini bildirdiler. Son uygulamalarda bütün öğretmenler tarafından
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belirlenen sunum sırası ise basit yaklaşımdan daha sistematik yaklaşıma doğru olması
yönündeydi, bu strateji farklı öğretmenler tarafından farklı sebeplerle belirtilmiştir. Sebep
olarak ilk sistematik yaklaşıma sahip gruplar sunum yaparsa diğer basit yaklaşım kullanan
grupların sunum yapmak istemeyebilecekleri ve basitten sistematiğe doğru sunumlar
yapıldığında sunumların birbirini bütünleyeceği ve farklı fikirleri ve stratejileri tartışmak için
daha fazla zaman kalacağı öne sürülmüştür. Sunum sırası üzerine geliştirilen diğer stratejiler
ise grupların çözüm stratejileri arasında basit veya sistematik ve tek veya daha fazla strateji
kullanılmış gibi farklar yoksa sunum sırasının grupların kendi isteklerine göre bırakılabileceği
veya grupların öğretmen tarafından rastgele kaldırılabileceği üzerinedir. Aynı zamanda,
öğretmenler sunumlar sırasında bir grubun bütün üyelerinin yer alması gerektiğini çünkü bu
şekilde her bir üyenin kendi fikirlerini savunabilecekleri ve grup çözümünü savunabilecekleri
bir ortamın sağlandığını bildirdiler. Ek olarak, öğretmenler sunumlar sırasında grup
etkileşimlerinin

fikirlerin

karşılaştırılmasında

ve

seçiminde,

sorunun

gereklerinin

karşılanmasında önemli olduğu için; öğretmenlerin grupları soru sormaya teşvik etmesi
gerektiğini ve kendisinin de sorular sorarak, tartışmada etkin bir rol alması gerektiğini
savundular. Ayrıca, çözümlerin yanlış ve eksik kısımlarında grupların eksikliklerinin farkında
olabilmeleri için dönüt verilmesi gerektiğini belirttiler. Sunum süreci üzerine uygulamalardaki
değişim öğretmenlerin uygulamalarından alınan aşağıdaki örnek gözlem formları ve alan
notlarından gelen verilerle desteklenmektedir (bk. Tablo 4.14).
Tablo 4.15. Hande, Rana ve Kutay Öğretmenlerin Etkinliklerde Öğrencilerin Çözümlerini Nasıl
Sunacaklarıyla İlgili Yaklaşımları
Uygulama yapan öğretmen: Hande
•

Caddede Park Yeri: Öğrencilerin sunumları nasıl yapacaklarını açıkladı Grupların da soru
sorabileceklerini söyledi. Gruplar sırayla tahtada çözümlerini anlattılar. Hande dikkatlice dinledi ve
ara ara grupların çözümlerini özetledi, diğer gruplara soruları olup olmadıklarını sordu. Bazı
yerlerde Hande gruplara soru sordu, bazılarına yorum yaptı;
“Park alanını mı yoksa araç boyunu mu dikkate aldınız?”
“Sizin şeklinizde arabanın bir kısmı dışarda kalıyor
“Araçların 70 derecelik bir açıyla park edilebileceğini bulmuş, sizin bu noktada bir yorumunuz var
mı? Vb.

•

Zıplayan Top: Gruplar sunumlarını yaptılar, Hande grupların çözümlerine yönelik sorular sordu.
“Sabit oran bu aralıkta mı olmalı?” “Neden eşit değil?”
“Şuradaki büyük küçük durumu doğru mu?”
“Neden eşitlik aldınız?” vb.
Gruplar birbirlerine hatalarında müdahale ediyordu, Hande birbirlerine soru sormaya teşvik etti.
Farklı çözüm yolu olan bir gruba “bakın arkadaşlarınız değer vererek sağlamasını yapmışlar” dedi.

•

Dergi Satışı: Gruplar rasgele kalkarak çözümlerini açıkladılar. Sunumlar sırasında diğer öğrenciler
sunum yapan grupların eksik bıraktıkları veya çelişkili açıkladıkları yerlerde müdahale ederek
yorum yaptılar. Hande öğretmen sunumlar sırasında öğrencilere soru sormadı.

223

Tablo 4.16. Hande, Rana ve Kutay Öğretmenlerin Etkinliklerde Öğrencilerin Çözümlerini Nasıl
Sunacaklarıyla İlgili Yaklaşımları (devam...)

Uygulama yapan öğretmen: Rana
•

Banka Soygunu: Grupta kimler vardı onlar söylendi ve gruptan isteyenler tahtaya çıktı. Gruplarda
farklı çözümler varsa onları da dinledi ve çözümlerini ve çözüm süreçlerini sorguladı. “İlk önce
hangi fikirle yola çıktıklarını sordu, sonuca nasıl ulaştıklarını, neden tablo kullandıklarını sordu” Bir
grup sözel ifade ederken dinlemenin zor olduğunu o yüzden tablonun daha net olduğunu
söyleyerek, doğruluk tablosunun kullanılmasının hoşuna gittiğini belirtti. Bu çözüm yaklaşımını
daha çok benimsediğini belirtti. Her bir grubun çözüm süreçlerini sorguluyor, cevapları grup
sözcüsü veya gruptan kendi isteği ile tahtaya kalkan kişi cevap veriyor. En sonunda buldukları
sonucu tekrar etmelerini istiyor.

•

Yaz İşi: Grupları isteğe bağlı kaldırıyor. Sunum yapan gruba diğer grupların soru sormasına izin
verildi. Kendisi çözüm yaklaşımlarını dikkatlice dinleyip gruplara da öğretmen olarak soru soruyor.
Gruplar sunumu bitirdikten sonra çözüm yaklaşımlarını özetledi.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, bütün grup üyeleri tahtaya kaldırılıyor, Diğer grupların sorusu var
mı? Diye diğer gruplar soru sormaya teşvik ediliyor. Gruplar birbirine soru soruyor. Öğretmen
sunum yapan bütün gruplara yaklaşımları ile ilgili sorular soruyor. Sizi ikinci yaklaşıma yönlendiren
neydi? Neden 165 sonucundan sonra bırakmadınız? Peki araya sıkıştırdığınızda bir sıra
kazanacağınızı hangi hesaplamalarınızla karar verdiniz? Şeklinde çözüm süreçlerini sorgulayıcı
sorular soruyor. Benzer yaklaşım kullanan grup olup olmadığını soruyor, benzer yaklaşımı yapan
grup sadece farklı kısımlarını açıklıyor. Öğretmen Farklı eklemek istediğiniz şeyler nelerdir diye
soruyor?

Uygulama yapan öğretmen: Kutay
•

Caddede Park Yeri: Sunumlara başlamadan önce “Şimdi sunumları alalım. Herkes tahtayı
görecek şekilde dönsün” diyerek öğrencilerin dikkatini sunumlara yönlendirdi.
“Şimdi herkesin çözümlerini dinliyoruz. Doğru ya da yanlış her grubun çözümünü dikkatlice
dinliyoruz. Tabi hataları görebiliriz daha sonra müdahale ederiz”
Öğrencileri, sunum yapan gruba soruları varsa sunumları bittikten sonra sormaları için uyardı.
Öğretmen sunum sırasında sunum yapan grubun çözüm yaklaşımını dikkatlice dinleyerek, ne
yaptıklarını anlamaya çalıştı. Anlayamadığı yerlerde grubun açıklamasını istedi.

•

Dergi Satışları: “Hazır olan gruplardan başlayarak sunumlara başlıyoruz”
“Sunum yaparken bütün grup üyeleri tahtaya gelecek. 1 kişi savunacak, anlatacak. Gelecek
sorular karşısında hepiniz savunacaksınız”
Sunumlar yapılırken, grupların birbirlerini dinlemelerini istiyor ve bu konuda sınıfı sık sık uyarıyor.
Grupları soru sormaya teşvik ediyor. Kendisi de gruplara soru soruyor ve sorguluyor.

•

Zıplayan Top: Sunumlarda öncelikle sonuca ulaşamayan gruplardan başlayacağını daha sonra
sonuca ulaşanları alacağını, böylece sonucu gördüklerinde kalkmak istememelerini
engelleyeceğini belirtiyor.
Hataları diğer gruplara sorgulatıyor. Hatalara müdahale ediyor.
Öğretmen sunum sırasında sunum yapan grubun çözüm yaklaşımını dikkatlice dinleyerek, ne
yaptıklarını anlamaya çalışıyor.
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Tablo 4.17. Hande, Rana ve Kutay Öğretmenlerin Etkinliklerde Öğrencilerin Çözümlerini Nasıl
Sunacaklarıyla İlgili Yaklaşımları (devam...)

Uygulama yapan öğretmen: Meral
•

Banka Soygunu: Farklı çözüm yapan grupların, grup temsilcileri tahtaya çıkarıldı. Çözüm süreçleri
temsilciye sorular sorularak sorgulandı:
“Birinci önermeyi nasıl ifade ettin? İkinci önermeyi nasıl ifade ettin? Üçüncü önermeyi nasıl ifade
ettin? Sonuç olarak ne buldun?”
Hep sunuş yapan kişiler sorgulandı ve sonucu ne buldukları tekrar edilerek sunuşları sonlandırıldı.
Önceden grup isimlerinin ve grupta kimler olacağının ve sunuşu kimin yapacağı öğrenciler
tarafından karar verilmiş ve elinde bu kağıt üzerinden sunuşları dinliyor ve her bir grubun yanına
çözüm doğru ya da yanlıştır gibi notlar alıyor.

•

Yaz İşi: Sunumlarda ilk grup isteğe göre kaldırılıyor. Sunum yapan grubu bütün grupların
dikkatlice dinlemesini ve anlamadıkları kısımlarda soru sormalarını istiyor. Sunum yapan gruplara
diğer gruplardan soru geliyor, tahtaya bütün grup üyeleri kaldırılıyor ve hepsi gelen sorular
karşısında yanıt vermeye çalışıyor. Sunumu grup temsilcisi yapıyor. Sunum yapan gruba
öğretmende soru soruyor. En son grubun çözüm yaklaşımını öğretmen özetliyor. Farklı çözüm
yaklaşımı olan var mı deyip farklı çözüm yaklaşımı olan grup tahtaya kaldırılıyor.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, bütün grup üyeleri tahtaya kaldırılıyor, Diğer grupların sorusu var
mı? Diye diğer gruplar soru sormaya teşvik ediliyor. Gruplar birbirine soru soruyor. Öğretmen
sunum yapan bütün gruplara yaklaşımları ile ilgili sorular soruyor. Sizi ikinci yaklaşıma yönlendiren
neydi? Nasıl hesapladınız? Şeklinde çözüm süreçlerini sorgulayıcı sorular soruyor. İlk
sunumlarda eksik kalan kısımlar ardından gelen sunumlarda tamamlandığında bunu belirtiyor
“arkadaşlarınızın oran orantıdan yaptıkları bu sunumda matematiğe dökülmüş”.

4.1.2.6. Dersi toparlama
Modelleme etkinliğinde ele alınan sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının
ardından dersin nasıl toparlanılacağı üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda modelleme
sorusunun çözümünün öğretmenlerin kendi yaklaşımları üzerinden yapılabileceği belirtilirken;
uygulamalarla birlikte, öğretmenler sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının
ardından dersin nasıl toparlanılacağı üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Bütün öğretmenler,
etkinliğin içindeki ana matematiksel kavramın verilmesi gerektiğini, aynı zamanda problem
durumu için ürettikleri modelin benzer hangi durumlar için uygulanabileceğinin sorulması
gerektiğini çünkü bu şekilde öğrencilerde kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceğini ve matematiğe
karşı olumlu bir tutum

sergileneceğini belirttiler. Ek olarak, öğrenciler tarafından

düşünülmeyen çözüm yaklaşımlarının farklı bakış açıları kazandırmak üzere öğretmen
tarafından açıklanabileceği ve çözüm sırasında düşünülen fakat o esnada geliştirilemeyen
çözüm yaklaşımlarının ev ödevi olarak verilip, üzerinde okul dışında da çalışarak uygun
yaklaşımlar

üretmelerinin

sağlanabileceğini

bildirdiler.

Dersi

toparlama

üzerine

uygulamalardaki değişim öğretmenlerin uygulamalarından alınan örnek gözlem formları ve
alan notlarından gelen verilerle desteklenmektedir (bk. Tablo 4.15).
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Tablo 4.18. Selda ve Meral öğretmenlerin Modelleme Etkinliklerinin Sonucunda Dersi Toparlama İle
İlgili Yaklaşımları
Uygulama yapan öğretmen: Selda
•

Banka Soygunu: “İlk kez böyle bir soru gördünüz ne düşünüyorsunuz” diye öğrencilerin çok kısa
fikirleri alındı bir öğrencinin “matematikte her şey kesinlik bildirir ama burada tahmininde önemli
olduğunu gördük” ifadesi üzerine güzel bir yaklaşım yorumu yapıldı. Daha sonrasında grup olarak
çalışmalarını çok beğendiğini belirtti. Daha sonra grupların çözüm yaklaşımlarını özetleyerek (bir
grup tablo, bir grup Venn şeması, bir grup doğruluk değerlerinden gitti) sorunun çözümünü tahtaya
doğruluk tablosu yaparak açıkladı. Ve sonrasında burada birincilik ikincilik olmadığını bunun bir
grup çalışması olduğunu söyleyerek dersi toparladı.

•

Yaz İşi: Toparlamada birçok çözüm yaklaşımının olabileceği belirtiliyor. Burada önemli olanın
kendi kriterlerine göre bir çözüm oluşturmaları olduğu vurgulanıyor. Daha sonra kendi çözüm
yaklaşımı öğrencilerle paylaşılıyor ama öğrencilere kendisinin de eksikleri olabileceği belirtiliyor.
Bu çözüm üzerine isteyen kişilerin daha fazla düşünüp daha sonra kendisiyle paylaşabileceği
belirtiliyor.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, farklı yaklaşımlar özetleniyor. Aynı zamanda soruda düşünülen
fakat matematiğe dökülemeyen yaklaşım grupların tıkandıkları bölüm ayrıntılı bir şekilde
açıklanıyor (araya sıkıştırma metodunda teğet çemberlerden üçgenlere geçiş oradan yüksekliğin
nasıl hesaplanacağı açıklanıyor”)

Uygulama yapan öğretmen: Meral
•

Banka Soygunu: Çalışmaları üzerine teşekkür edip, şimdi ben çözümü açıklayıp sonlandırıyorum
dedi. Çözümü kendi hazırladığı kâğıt üzerinden yaptığı işlemleri anlatarak açıklıyor. Kâğıdında
doğruluk tablosundan çözüm yazıyor. Açıklamalarında şimdi şu önermeleri bulduk, onları tabloya
aktardık ve hepsinin bir olduğu satıra baktık cümlelerini kullanıyor. Ve sonucu vererek dersi
toparlıyor.

•

Yaz İşi: Toparlamada kendi çözüm yaklaşımını paylaşıyor. Herkesin sonucunun kendi
yaklaşımlarına göre farklı olabileceğini, herkesin stratejilerini daha da geliştirip kendisine
getirebilecekleri belirtiliyor.

•

Nasıl Depolayalım: Uygulamada, farklı yaklaşımlar özetleniyor, kendi çözüm stratejisi üzerinden
özetleniyor. “Bizde önce basit dizdik, daha sonra kenarlara sabitlemeyi düşündük…” Ayrıca
soruda istenilen şey belirtilip en uygun yaklaşımın ne olduğu belirtiliyor. “ Burada soruda en az
maliyet sorulduğu için ve fazla sayıda konserve kutusu olduğunda sayı önemli olduğu için 189
bulduğumuz dizilimi tercih etmek daha mantıklı görünüyor.” Aynı zamanda bu sorunun gerçek
hayatta karşımıza çıkabilecek bir soru olduğu üzerinde duruluyor. Ek olarak bu çalışma üzerine ne
düşündükleri sorulup öğrencilerin fikirleri alınıyor.

4.1.3. Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeyi Eğitim-Öğretimde
Kullanabilme Yeterliliklerini Geliştirmeyi Amaçlayan bir Hizmet içi Mesleki
Gelişim Programının Temel Bileşenleri
Birinci araştırma sorusu kapsamında hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri
süreç içinde içerik, kapsam, kullanılacak materyal ve süre çerçevesinde belirlenmeye
çalışılmıştır. Hizmet-içi eğitim programının sonunda yapılan bireysel görüşmelerde ve yılsonu
toplantısında öğretmenlere katıldıkları hizmet-içi eğitim çalışmasının bileşenleri hakkındaki
görüşleri sorulmuş ve bu bileşenlerin etkinliğini arttırmak için önerilerde bulunmaları
istenmiştir. Birebir görüşmelerin ve yılsonu toplantısının analizi ışığında elde edilen bulgulara
göre öğretmenlerin hizmet-içi eğitim çalışmasının bileşenleri (uygulama öncesi ve sonrası
yapılan toplantılar, bu toplantılarda tartışılan uygulama planları ve düşünme şekilleri formu,
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öğrenci çözüm kâğıtlarının incelenmesi, uygulamalar ve video paylaşımı) hakkındaki
görüşleri ve bu bileşenlerin etkinliğini arttırmak için varsa yaptıkları öneriler aşağıda yer
almaktadır. Bunun yanısıra, aylık toplantılarda öğretmenlerden bireysel olarak, matematik
öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili kendilerince önemli
gördükleri bir durumu veya problemi belirleyip uygun bir araştırma sorusu ve bu soruyu
araştıracak uygun bir yöntem geliştirmeleri istenmiştir. Öğretmenler bu aşamada şu konuları
belirlemişlerdir: a) öğrencilerin modelleme sorusunu çözme sürecinde ve diğer gruplara
sunum yapılırken kullanılabilecek değerlendirme aracı geliştirme, b) modelleme etkinlik
uygulamalarında grup oluşturma, c) uygulamaların video paylaşımları ve d) öğrenci çözüm
kâğıtlarını inceleme rehberi/dokümanı oluşturma. Öğretmen ve araştırmacılar yıl içindeki
toplantılarda, uygulamalarda, uygulamaların öncesinde ve sonrasında modelleme ile ilgili bu
araştırma soruları üzerinde birlikte çalışma imkânı bulmuşlardır. Aşağıda her bir araştırma
sorusunun hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri üzerine etkisi ele alınmaktadır.
4.1.3.1. Hizmet-İçi Eğitim Programının Temel Bileşenleri Hakkındaki Görüş ve
Öneriler
Öğretmenlerin uygulama öncesi ve sonrası toplantılar hakkındaki düşünceleri
Rana: Uygulama öncesi tartışmalar çok yararlıydı, giderken uygulamaya çok rahat
gidiyorduk… böyle bir soruyla karşılaşırsak ne cevap vereceğiz diye.
Funda: Algılayamadığımız soruları, farklı düşünüş biçimlerini görüyorduk, bence faydası
vardı.
Funda: Yani ben mesela hiç düşünemediğim bir çözüm yolunu bir arkadaşımın
sayesinde gördüm. Farklı çözüm yolarını görebilmek güzeldi. Yani bunun illa öğrencinin
hani farklı yolları çözmesi değil, öğretmen de farklı yoldan çözebilir; ama ben bunu hiç
düşünememiştim.
Selda: Grup olarak farklı yaklaşımları görmek çok önemliydi.
Ahmet: Bence o uygulama öncesi toplantılar daha zevkli.
Ahmet: Faydası oldu. Senin görmediğini başkası görebiliyor. Hem çözüm stratejileri hem
de yöntemler, uygulamalar şöyle olsun böyle olsun diye.
Hande: O grup çalışmasında da her bir bireyin farklı yaklaşımı, farklı çözüm yolları ve
bakış açısını görüyorsunuz.
Öğretmenlerin düşünme şekilleri formu hakkındaki düşünceleri
Kaan: Doldurulacak formlar daha kısa cevaplı olmalı ve anlaşılır olmalı örneğin öğrenci
stratejisi gibi daha net açıklamalı olmalı.
Ahmet: Öğrencilerin uygulama sonrası kağıtları incelemesi organize olmadığı zaman
yani çözümü düzenli olmadığı zaman anlamakta biraz zorluk çekiyoruz.
Kutay: Mesela öğrenci stratejiler, oralarda örnek uygulamalar olabilir, mesela şöyle
yazacaksınız, buna baka baka siz yapın diyebilirsiniz.
Öğretmenlerin uygulama planları hakkındaki düşünceleri
Mustafa: Hangi dakika ne yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi öğreniyorsunuz
mesela. Rastgele değil de doğal sürecinde neler yapacağını bilince, daha verimli şekilde
gidiyorsun, bilgili şekilde gidiyorsun. Öbür türlü olduğu zaman biraz neyi nasıl yapacağını
tesadüfe bırakıyorsun. Planları yapmak gerekiyor uygulamadan önce.
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Meral: Yani şimdi siz hiçbir şey yapmadan, hiçbir ön çalışma yapmadan, hadi çocuklar
sınıfa girin, dörder kişilik bir gurup oluşturun deseniz, bir 10 dakikanız gider zaten. Yani
bu çalışmaların tabi ki öncesinde yapılması çok daha faydalı oldu.
Öğretmenlerin öğrenci çözüm kâğıtlarının incelenmesi hakkındaki düşünceleri
Ahmet: Aslında o da zenginleştiriyor bizi. Düşünmediğimiz şeyleri düşünüyoruz. Böyle
çözülebilirmiş diyoruz. Çünkü öğrenciler hiç aklımıza gelmeyen yollardan çözüyor, bir
şeyler yapıyor veya yapamasa bile uğraşıyor en azından
Mustafa: çünkü biz önceden çözüm, istediğimiz çözümü bekliyorduk. Burada alt
çözümlerin de olabileceği, olabileceği fikrini de gördük
Selda: Uygulayan öğretmenin inceleme yapması bence daha anlamlı. Bizim hepimizin
incelemesi evet, farklı fikirler ortay atıyoruz ama o daha hâkim meseleye, o incelerken,
mesela ben kendi uygulamamda zaten çocuğu çözerken gördüğüm için onun dışında
sonuçta aklımızda kalıyor. Mesela ben çözerken görmüşüm; ha ama bana sunduğu rapor
bambaşka. Ben onun farkındayım; ama dışarıdaki öğretmen onun farkında değil.
Öğretmenlerin uygulamalar hakkındaki düşünceleri
Ayfer: Bütün soruları herkes yapsaydı, 3 uygulama yerine 7 yapsaydık daha iyi olurdu.
Funda: Yapmadığımız sorulara uzak kaldık
Ahmet: Her konunun ileriki bölümleri için de sorular olmalı
Kutay: Düzenli uygulama yapmak çok önemli biz uygulama yapmadığımız aylarda
mesela daha atıl kalıyorduk, düzenli bir şekilde eğitim olmalı, ara olmamalı
Kutay: Uygulamaları aynı sınıfta yapsak daha iyi olabilirdi sınıflarda daha alışkın
olabilirlerdi
Mustafa: Sınıf konusunda kota konulması lazım. Yani 9 da veya 10 da uygulayın.
Öğretmenin keyfine bırakmamak lazım
Öğretmenlerin video paylaşımı hakkındaki düşünceleri
Kaan: Video çalışmaları genişletilebilir. Her öğretmen yapmalı.
Funda: Video görüntüleri daha faydalıydı. Yani orada hocanın yüz ifadesi, hani ses tonu,
işte guruba nasıl yaklaşması, görüntülerden gördüğümüz için bize daha çok faydalı
oldu…Yani ben birçok çalışmaya eğer dersim yoksa girmeye çalıştım….ama her
uygulamaya da giremiyoruz. Çünkü dersimiz oluyor. O yüzden her uygulamadan sonra
hani biz, o uygulamaların hepsini seyredebilsek çok faydalı olur.
Hande: Ben uygulamadan sonra kesinlikle öğretmenin videosunu izlemesi taraftarıyım.
Çünkü istediğiniz kadar dikkatli olun, kesinlikle izlediğinizde o kadar çok ayrıntıyı
yakalıyorsunuz ki…
Hande: Mesela kâğıdı okuduğunuzda ya da okumadan geriye dönük düşünüp, aklınızda
çok az şey kalıyor. Kâğıda baktığınızda bir şey hatırlıyorsunuz; ama video en güzeli.
Videoyu izledikten sonra kâğıtlar o kadar rahat inceleniyor ki kesinlikle video izlenmesi
taraftarıyım.
Kutay: Videoların eklenmesi bence çok büyük bir artıydı. Yani özellikle o öğretmen
açısından ya da çocukların ne yaptığını daha iyi bir gözlemleme ve irdeleme açısından en
verimli belki de proje uygulama başından beri yaptığımız değişikliklerden bence en
önemlisiydi.

4.1.3.2. Değerlendirme Araçları
Dört öğretmen (Selda, Meral, Funda ve Rana) araştırma sorusu olarak “öğrencilerin
modelleme sorusunu çözme sürecinde ve diğer gruplara sunum yapılırken kullanılabilecek
değerlendirme aracı geliştirme” konusunu belirlediler. Öğretmenler değerlendirme araçlarını
geliştirmeleri sürecinde, ilk iki uygulamada öğrencileri çözüm sürecinde ve sunum sürecinde
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değerlendirebilecekleri kriterleri uygulama öncesi ve sonrası toplantılarda ve görüşmelerde
belirttiler. Üçüncü uygulamada ise değerlendirme araçlarını geliştirdiler ve bu araçlarda
kullandıkları kriterleri üçüncü uygulama sonrası, dördüncü ve beşinci uygulama öncesi ve
sonrası toplantı ve görüşmelerde revize etme fırsatı buldular. Ayrıca, öğretmenler
geliştirdikleri değerlendirme araçlarını kullanarak, üçüncü ve beşinci uygulamalarda
belirledikleri birer grubu değerlendirdiler ve beşinci uygulama sonunda değerlendirme
araçlarının son versiyonunu oluşturdular (bk. Ek 20).
Öğretmenlerin değerlendirme araçları incelendiğinde, bütün öğretmenlerin analitik
dereceli puanlama anahtarı geliştirdikleri görülmüştür. Burada önce performans ve ürünün
parçalarının ayrı ayrı puanlanması sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın
hesaplanması söz konusudur. Kriterler, çalışmanın ve ürünün farklı boyutlarına, farklı notlar
vermek amacıyla oluşturulmuştur. Değerlendirme araçlarının kriterleri incelendiğinde
literatürde teorik ve pratik olarak geliştirilen değerlendirme araçlarının kriterleri ile uyumlu
olduğu ve modelleme perspektifinden sürecin önemli farklı boyutlarının ele alındığı
gözlenmektedir. Örneğin, ulaşılan modelin (ürünün) güçlülüğü veya zayıflığı, çözüm
yaklaşımının kalitesi, çözümde ve sunumlarda etkili olan grup çalışması ölçütleri-aktif katılım,
çözüm yaklaşımının savunulması-sorulan sorulara verilen etkin cevaplar- ele alınan birkaç
farklı

boyuttur.

Bu

etkinlikle

-değerlendirme

aracı

geliştirme-

öğretmenler

nelerin

değerlendirileceğini açıkça belirleyebilmişler, yeterlik düzeylerine karar verebilmişler ve
değerlendirme aracını hazırlayabilmişlerdir. Değerlendirme aracı geliştirme sürecinin, hizmet
içi eğitim programının temel bileşenleri üzerine etkisi incelendiğinde, en faydalı dereceli
puanlama anahtarının, öğretmenlerin kendi geliştirdikleri olduğu için ve değerlendirmenin
modelleme etkinliklerinin sınıflarda etkin bir şekilde kullanılmasında, sürecin her aşamasında
ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı vermesi açısından ayrılmaz bir parçası
olduğu için hizmet içi eğitim programının kapsamında uygulanılması gereken bir etkinlik
olduğu görülmektedir.
4.1.3.3. Uygulamaların Video Paylaşımları
Üç öğretmen (Hande, Mustafa ve Kutay) araştırma sorusu olarak “modelleme
etkinliklerinin uygulama videolarından, önemli kesitlerin paylaşılması” konusunu belirlediler.
Öğretmenlere kendi uygulamalarının DVD’leri verildi ve meslektaşlarıyla toplantıda
paylaşmak istedikleri bölümleri zamanlarını kaydederek ve niçin paylaşmak istediklerini
belirterek not almaları istenmiştir. Öğretmenlerle uygulama sonrası toplantılardan önce iki
araştırmacı tarafından hangi video kesitlerini neden paylaşmak istedikleri üzerine birebir
görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenler kendi uygulamalarına ait videolardan, modelleme
etkinliklerinin daha etkin uygulanabilmesi için, olumlu ve olumsuz örnekler üzerine
meslektaşlarıyla tartışabilmek için farklı temalar üzerine video kesitlerini uygulama sonrası
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toplantılarda paylaştılar. Video paylaşımlarını iki uygulama için gerçekleştirdiler. Uygulama
sonrası toplantılarda video kesitleri üzerine bütün öğretmenler tartıştılar ve daha etkin nasıl
uygulanabilirdi veya etkin bir uygulama örneği konularında düşüncelerini paylaştılar. Üç
öğretmen tarafından belirlenen ve meslektaşlarıyla paylaşmak istedikleri video kesitlerinin
temaları aşağıda verilmektedir.
•

Sorunun anlaşılmasında öğretmen tarafından kullanılan stratejiler

•

Öğrencilerin hatalarında ve zorluklarında öğretmen tarafından kullanılan stratejiler

•

Sunumların daha etkin gerçekleştirilmesinde öğretmen tarafından kullanılan
stratejiler

•

Öğrencilerin geleneksel sınıf ortamındaki karakterinden nasıl farklı karakterler
sergilediklerinin örneklendirilmesi

•

Etkin çalışmayan gruplarda öğretmen tarafından kullanılan stratejiler

•

Grupları motive etmek için öğretmen tarafından kullanılan stratejiler
Aynı zamanda öğretmenlerin yılsonu görüşmelerinde video paylaşımı üzerine görüşleri

dikkate alındığında, öğretmenler uygulamalardan sonra video paylaşımlarının, uygulamaların
daha etkin gerçekleştirilebilmesi için önemli bir bileşen olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler
video paylaşımlarının; öğretmenin uygulamadaki yaklaşımını ses tonu ve mimikleriyle
görmeye imkân verdiği için, öğretmenlere ders saatleri uygun olmadığında katılamadıkları
uygulamaları

her

açıdan

seyredebilme

imkânı

verdiği

için,

öğretmenlerin

kendi

uygulamalarında ki hatalarını görerek kendilerini eleştirmeye fırsat sunduğu için, öğrenci
çözüm kâğıtlarını incelemeyi kolaylaştırdığı için ve grupları tekrardan gözlemleme fırsatı
sunduğu için, önemli bir bileşen olduğunu ifade etmektedirler. Öğretmenlerin video
paylaşımları bileşeni üzerine fikirleri, aşağıdaki öğretmen görüşmelerinden alınan bölümle
desteklenmektedir.
Kaan: Video çalışmaları genişletilebilir. Her öğretmen yapmalı.
Funda: Video görüntüleri daha faydalıydı. Yani orada hocanın yüz ifadesi, hani ses tonu, işte
guruba nasıl yaklaşması, görüntülerden gördüğümüz için bize daha çok faydalı oldu…Yani ben
birçok çalışmaya eğer dersim yoksa girmeye çalıştım….ama her uygulamaya da giremiyoruz.
Çünkü dersimiz oluyor. O yüzden her uygulamadan sonra hani biz, o uygulamaların hepsini
seyredebilsek çok faydalı olur.
Hande: Ben uygulamadan sonra kesinlikle öğretmenin videosunu izlemesi taraftarıyım. Çünkü
istediğiniz kadar dikkatli olun, kesinlikle izlediğinizde o kadar çok ayrıntıyı yakalıyorsunuz ki…
Hande: Mesela kâğıdı okuduğunuzda ya da okumadan geriye dönük düşünüp, aklınızda çok az
şey kalıyor. Kâğıda baktığınızda bir şey hatırlıyorsunuz; ama video en güzeli. Videoyu izledikten
sonra kâğıtlar o kadar rahat inceleniyor ki kesinlikle video izlenmesi taraftarıyım.
Kutay: Videoların eklenmesi bence çok büyük bir artıydı. Yani özellikle o öğretmen açısından
ya da çocukların ne yaptığını daha iyi bir gözlemleme ve irdeleme açısından en verimli belki de
proje uygulama başından beri yaptığımız değişikliklerden bence en önemlisiydi.
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Videoların paylaşımı sürecinin, hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri üzerine
etkisi incelendiğinde, toplantılarda modelleme etkinliklerinin sınıflarda etkin bir şekilde
kullanılmasında önemli olan temaları; soruyu anlamada, öğrencilerin hata ve zorluklarında,
sunumların ve grup çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek
öğretmen stratejilerini,

öğretmenlerin toplantıya taşımalarında önemli bir etkinlik olduğu

gözlenmektedir. Ek olarak, öğretmenin uygulamadaki yaklaşımını ses tonu ve mimikleriyle
görmeye imkân verdiği için, öğretmenlere ders saatleri uygun olmadığında katılamadıkları
uygulamaları birçok açıdan seyredebilme imkânı verdiği için, öğretmenlerin kendi
uygulamalarında ki hatalarını görerek kendilerini eleştirmeye fırsat sunduğu için, öğrenci
çözüm kâğıtlarını incelemeyi kolaylaştırdığı için ve grupları tekrardan gözlemleme fırsatı
sunduğu için, hizmet içi eğitim programının kapsamında uygulanılması gereken bir etkinlik
olduğu görülmektedir.
4.1.3.4. Modelleme Etkinlik Uygulamalarında Grup Oluşturma
Ayfer öğretmen ile yürütülen araştırma çalışmasında, Ayfer öğretmenin matematik
öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili belirlediği araştırma
problemi modelleme etkinliğinin grup çalışması şeklinde yapılan sınıf içi uygulamalarında,
grupların nasıl oluşturulması gerektiği konusundaydı. Öğretmen ilk uygulamasında
gözlemlediği kadarıyla, oluşturulan grupların yapısının, o grubun çalışmasını ve genel olarak
sınıf ortamının yapısını çok etkilediğini bu yüzden de bu problem üzerine çalışmak istediğini
belirtti. Kendisinin de, grup oluştururken karar vermekte güçlük çektiğini, bu anlamda bu
çalışmanın kendisi için faydalı olacağını ifade etti. Araştırma sorusunun belirlenmesinin
ardından araştırma için bir araştırmacının da yardımıyla uygun yöntem belirlenmeye
çalışılmıştır.
Buna göre öğretmenden, ilk yaptığı uygulamada (Caddede Park Yeri) gözlemlediği
kadarıyla grup dinamiğini etkileyen faktörleri belirlemesi istenmiştir. Öğretmene göre grup
dinamiğini etkileyen faktörler şu şekildeydi: (a) Gruptaki kişi sayısı, (b) Gruptaki kişilerin
cinsiyet dağılımı, (c) Gruptaki kişilerin başarı seviyelerindeki dağılım (okuldaki sınav notlarına
göre başarıları) (d) Gruptaki kişiler arasındaki ilişki. Bu faktörler belirlendikten sonra,
öğretmen ve araştırmacı birlikte çalışarak bu faktörlerin uygulama sırasında grup dinamiğini
nasıl etkilediğini gözlemlemek amacıyla bir gözlem formu oluşturdular (bk. Ek 21).
Daha sonra öğretmen kendi sınıfında “Su Deposu” etkinliği uygulamasında, 3 grup için
bu gözlem formunu kullanarak belirlediği faktörlerin grup çalışmasını ve dolayısıyla
öğrencilerin çözüm sürecini nasıl etkilediğini gözlemlemiştir. Uygulama sonrasında, öğretmen
ile araştırmacı bir araya gelerek öğretmenin gözlem formuna yazdığı notlar üzerinden başta
belirlenen probleme cevap aranmıştır. Bu çalışma sonucunda Ayfer öğretmen bir modelleme
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etkinliğinin sınıf içi uygulamasında grupların nasıl oluşturulması ile ilgili bir takım prensipler
geliştirmiş oldu.
Öğretmen, sene başında yapılan çalıştayda grup oluşturma ile ilgili bilgilendirici bir
sunum yapıldığını bunun faydalı olduğunu ancak bu şekilde kendi gözlemleri ve deneyimleri
ile edindiği bilgilerin çok daha anlamlı ve kalıcı olduğunu ifade etti. Bu yönden bakıldığında,
öğretmenin ihtiyaç duyduğu bir bilgiyi, kendi sınıf ortamında kendi imkânlarıyla yürüttüğü bir
araştırma sürecinde edindiğinde, bu öğrenmenin çok daha anlamlı ve dolayısıyla da kalıcı
olacağı söylenebilir.
4.1.3.5. Öğrenci Çözüm Kâğıtlarını İnceleme Rehberi/Dokümanı Oluşturma
Bu araştırma çalışmasında Kaan öğretmen ile birlikte çalışılmıştır. Öğretmen, bu
çalışmayı yapmadan önce yapılan görüşmelerde, öğrenci çözüm kağıtlarını incelemenin
kendisi için çok zor olduğunu, kağıtlar üzerinden öğrencilerin ne düşündüklerini anlamaya
çalışmanın zaman zaman çok yorucu ve sıkıcı olabildiğini dile getirmişti. Bu kağıtları
incelemeden önce, etkinliğin uygulanması sırasında öğrencilerin çözüm süreçlerini yakından
gözlemleyip bununla ilgili bir önbilgi edindikten sonra çözüm kağıtlarını incelemenin çok daha
kolay ve anlamlı olacağını ifade etmişti. Ancak etkinliğin uygulaması sırasında sınıf ortamını,
öğrencileri, süreyi, vs. kontrol etmeye çalışmaktan öğrencilerin çözüm süreçlerini izlemenin
çok da mümkün olmadığını da eklemişti.
Bu sebeple, Kaan öğretmen ile yürütülecek araştırma çalışmasının amacı, uygulama
sırasında öğrencilerin düşünme süreçlerini anlamak, değerlendirmek ve çözüm kağıtlarının
incelenmesi sırasında faydalanılabilecek ek bilgi elde etmek amacıyla bir gözlem formu
oluşturmak olarak belirlenmiştir. Bunun için ilk başta, öğretmenden çözüm kâğıtlarını
incelerken en çok ihtiyaç duyduğu ve faydalanmak istediği bilgilerin neler olduğunu
belirlenesi istenmiştir. Öğretmenin bunları belirlemesinin ardından, araştırmacının da
yardımıyla bu bilgilerin sınıf içi uygulamalar sırasında hangi yöntemlerle edinilebileceği
belirlenmiştir. Bu yöntemler, öğretmenin edinmek istediği bilginin içeriğine bağlı olarak,
öğrencilere sorular yöneltmek ya da sadece gözlem yapmak şeklinde belirlenmiştir.
Öğretmen ile bu konu kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda Tablo 4.16’daki gözlem
formu oluşturulmuştur.
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Tablo 4.19. Kaan Öğretmenin Geliştirdiği Öğrenci Çözüm Kâğıtlarını İnceleme Rehberi
GÖZLEM FORMU
SORUYU ALGILAMA
Sorunun grup üyelerince bireysel okunması

1. grup

2. grup

Veri Toplama: Gözlem
Veri: Soruda öğrencilerin belirledikleri öne çıkan kriterler
Veri Toplama:
(a) Soruyu iyi okudunuz mu? İyi anladınız mı? Ne anladınız?
(b) Burada sizin için önemli olan bilgiler hangileriydi?
(c) Soru sizden tam olarak ne istiyor? Çözüm sonunda ortaya ne
çıkaracaksınız?
Veri: Öğrenciler soruyu anlamak için ne tür sorular sordular?
Veri Toplama: Gözlem
Sorunun algılanması aşamasında öğrencilere ne tür müdahalelerde
bulundum?
STRATEJİ GELİŞTİRME
Veri: Grup olarak belirlenen bir çözüm stratejisi

Sorular:
1. grup

2. grup

1. grup

2. grup

1. grup

2. grup

Veri Toplama:
Soru:
1. Çözüm için nasıl bir yol düşünüyorsunuz? Kısaca açıklayın.
2. Yardıma ihtiyacınız var mı? Ne tür bir yardım istiyorsunuz?
Strateji geliştirme aşamasında öğrencilere ne tür müdahalelerde
bulundum? Öğrenciler neler sordu? Nasıl cevapladım?
STRATEJİ UYGULAMA
Veri: Belirlenen çözüm yolunun doğru bir şekilde uygulanması
Veri Toplama: Gözlem
Veri Toplama:
(a) Neler yapıyorsunuz? Açıklayın.
(b) Düşündüklerinizi matematiksel olarak ifade etmek için neler
yaptınız?(Formül, tablo, vs.)
(c) Bulduğunuz stratejiyi uygulamada problem yaşıyor musunuz? Ne gibi
problemler? Öğrenciler neler sordular? Ben nasıl cevap verdim?
(d) Aranızda farklı düşünen var mı? Grup olarak bu stratejiyi kabul ediyor
musunuz?
Strateji uygulama aşamasında öğrencilere ne tür müdahalelerde
bulundum?
SONUÇLARI DEĞERLENDİRME (SUNUM SIRASINDA)
Veri: Belirlenen hedefe varma, bir sonuç ortaya koyma
Veri Toplama: Gözlem
Veri Toplama: Sunum sırasında yöneltilebilecek sorular.
(a) Hedefinize ulaştınız mı? Açıklayın.
(b) Ortaya koyduğunuz sonucu savunabilecek misiniz? Stratejinin
doğruluğunu değerlendirdiniz mi?
(c) Verilerin hepsini kullandınız mı?

Kaan öğretmen, uygulamanın 4 ayrı aşamasında öğrencilerin düşünme şekilleri üzerine
bilgi edinmek istediğini ifade etti: (a) Öğrencilerin soruyu anlamaya çalışmaları, (b) Soruyu
233

anladıktan sonra bir strateji geliştirme aşamasında, (c) Geliştirdikleri stratejiyi uygulama
aşamasında ve (d) Sonuçlarını değerlendirme ve sunma aşamasında. Bu aşamalarda
öğretmen gerek gözlem yaparak, sadece gözlem yapmanın yeterli olmadığı durumlarda
öğrencilerin düşüncelerini açıklamaları için sorular sorarak, öğrencilerin düşünme süreçlerini
yakından takip etmeyi hedeflemekteydi. Formda yer alan soruların içeriği öğretmenin
ihtiyaçları doğrultusunda kendisi tarafından belirlenmiştir. Ancak soruların formatı, amaca
uygunluğu, (öğrenciler açısından) anlaşılabilirliği, gibi konularda öğretmen ve araştırmacı
birlikte çalışarak formun son hali verilmiştir.
Gözlem formunun oluşturulmasının ardından, formun kullanılabilirliğini ve amaca ne
kadar uygun olup olmadığını test etmek için, Kaan öğretmen bir uygulaması sırasında formu
kullanarak belirlediği 2 grubu yakından inceleyerek formun üstüne notlar almıştır. Uygulama
sonrası yapılan görüşmede Kaan öğretmen, formun amaca uygunluğu ve kullanılabilirliği
açısından güçlü ve zayıf gördüğü yönleri paylaşmıştır. Öğretmen ile yapılan bu araştırma
süreci hizmet içi mesleki gelişim programının bir parçası olarak öğretmene farklı bir öğrenme
ortamı sağlamıştır. Öncelikle, Ayfer öğretmen ile yapılan çalışmaya benzer şekilde burada da
Kaan öğretmen araştırmak istediği problemi kendisi belirlemişti. Bunu için de kendi yaşadığı
ve çözmek istediği bir problemden yola çıkmıştır. Bu durum öncelikle öğretmenin araştırma
boyunca motivasyonunun son derece yüksek olmasını sağlamış, kullanabileceği bir ürün
(gözlem formu) ortaya çıkması da öğretmen için çalışmayı daha anlamlı kılmıştır.
4.2. Matematiksel Modelleme ve Hizmet Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
Projenin

hizmet-öncesi

eğitimi

boyutunda

matematik

öğretmen

adaylarının

matematiksel modellemeye yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek için bir ders
tasarlanarak Ankara’da bir üniversitenin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği programına
devam eden bir grup 3, 4 ve 5. sınıf öğrencisine bir dönem boyunca uygulanmıştır. Proje
raporunun bu bölümünde Tablo 4.20. Projenin Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi Boyutuna
Yönelik Araştırma SorularıTablo 4.17’de verilen araştırma soruları ve boyutları çerçevesinde
çalışmanın bulguları verilecektir. Buna göre, bu bölüm (i) Matematiksel modellemenin
öğretim sürecinde kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve inançlar, (ii) Matematiksel modelleme bilgi
ve becerisi ve (iii) Matematik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi alt başlıklarından
oluşmaktadır.
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Tablo 4.20. Projenin Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi Boyutuna Yönelik Araştırma Soruları
Araştırma Sorusu

Araştırma Boyutu

Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde
matematiksel modelleme kullanımı hakkındaki
düşünce ve inançları nelerdir?

Matematiksel Modellemenin Öğretim
Sürecinde Kullanımı ile İlgili Bilgi, Beceri
ve İnanç

Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme bilgi ve
beceri düzeyleri nelerdir?

Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerisi

Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde
tasarlanmış bir dersi alan matematik öğretmen
adaylarının matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili
bilgi, beceri, tutum ve inançları nasıl değişmiştir?

Matematiksel Modellemenin Öğretim
Sürecinde Kullanımı ile İlgili Bilgi, Beceri
ve İnanç

Matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde,
öğretmen adaylarının modelleme becerilerini
geliştirmesine etki eden faktörler nelerdir?

Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerisi

Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde
tasarlanmış bir dersi alan matematik öğretmen
adaylarının matematik alan bilgisi ve pedagojik alan
bilgisi nasıl değişmiştir?

Matematik Alan Bilgisi ve Pedagojik Alan
Bilgisi

4.2.1. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modellemenin Öğretim Sürecinde
Kullanımı ile İlgili Bilgi, Beceri ve İnançları
Bu bölümde raporlanacak olan bulgular 1. ve 3. araştırma sorularına cevap teşkil eden
öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin öğretim sürecinde kullanımı ile ilgili
düşünce ve inançlarının yanı sıra matematiksel modellemenin öğretim sürecinde kullanımı ile
ilgili bilgi, beceri ve inançlarındaki değişim ve gelişim ele alınacaktır.
4.2.1.1. Öğretmen Adaylarının Modelleme Algısı ve Tanımı
Öğretmen adaylarının modelleme algı ve tanımlarına yönelik dönem başında ve sonunda
uygulanan anketlerdeki ilgili sorulara verilen yanıtlar karşılaştırmalı olarak derinlemesine analiz edilmiş
ve çıkan sonuçlar öğretmen adaylarının verdiği cevaplardan alıntılarla desteklenmiştir.
Tablo 4.21. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Algılarındaki Değişim
Öğretmen
Adayı

Dönem başı

Dönem Sonu

Ö17*

Matematiğin günlük hayatla
ilişkilendirilmesi

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

Ö14

Somutlaştırma ve görselleştirme

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

Ö5

Somutlaştırma ve görselleştirme

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

Ö10

Somutlaştırma ve görselleştirme

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

Ö9

Somutlaştırma ve görselleştirme

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

Ö23

Somutlaştırma ve görselleştirme

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

Ö24

Somutlaştırma ve görselleştirme

Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi

*: Ö17, 17 numara olarak kodlanmış öğretmen adayını temsil etmektedir.
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Tablo 4.18’de görüldüğü gibi uygulama öncesi ve sonrası anketler değerlendirildiğinde
öğretmen adaylarının modelleme algılarının süreç içerisinde değiştiği görülmektedir.
Öğretmen

adaylarının

büyük

çoğunluğunda

matematiksel

modelleme

algısında

“somutlaştırma ve görselleştirme”den “matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi” yönünde
değişim gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının anketlerde ilgili sorulara vermiş oldukları
cevaplardan oluşan aşağıdaki örnek kesitler bulguları desteklemektedir.
Ö17:Matematiksel modelleme, matematiksel
örneklendirilmesidir. (Dönem başı anket)

kavramın

yaşamla

bağdaştırılarak

Matematiksel bir problemin bir günlük yaşam durumuyla ilişkilendirilmesine modelleme,
ilişkilendirdiğimiz durum veya nesneye de model denir. (Dönem sonu anket)
Ö14: Matematiksel modelleme terimi sık sık duyduğumuz ve karşımıza çıkan bir terim.
Matematiksel modelleme matematik eğitimi sırasında öğretimi ve anlaşılırlığı
kolaylaştırabilmek, somutlaştırabilmek ve görselleştirebilmek amacıyla kullanılabilecek
yöntemleri ve teknikleri kapsadığını düşünüyorum. Örneğin bir matematik problemi
bilgisayar kullanılarak daha anlaşılır ve yorumlanabilir bir hale getirilebilir. Bu gibi teknikler
kullanılarak anlaşılmayı kolaylaştırmak ve matematiği somutlaştırabilmek bir öğretmen
için önemli olacaktır. (Dönem başı anket)
Matematiksel modelleme gündelik hayatta insanlara problem yaratan durumların ya da
olayların matematiksel kavramları ve matematiksel düşünceleri kullanarak çözüme
ulaştırılması sürecidir. Fakat her sorun yaratan olaya, duruma ya da kavrama
matematiksel açıdan yaklaşarak çözüm getiremeyebiliriz. Yani her türlü durum için
matematiksel modelleme üretemeyebiliriz. Matematiksel açıdan düşünebildiğimiz ya da
matematiği işin içine katarak çözüme ulaştığımız problemler bizim için bir matematiksel
modeldir. (Dönem sonu anket)
Ö5: Geçen sene aldığımız “Çok Değişkenli Analiz dersinde” matematik konularımızı
somutlaştırmış ve daha anlaşılır olması için şekillendirmiştik. Yani bu ifade benim için
kolay anlaşılırlığı ifade ediyor. (Dönem başı anket)
Bence matematiksel model ve modelleme, belli bir konunun öğrenciler tarafından
anlaşılıp anlaşılmadığını ya da hangi kavramın tam olarak eksik kaldığı anlamak
amacıyla günlük hayatla matematiğin bağdaştırılarak öğrenciye sunulmasıdır. (Dönem
sonu anket)
Ö23: “Özel Öğretim Yöntemleri” dersinde yeterince üzerinde durduk. Matematiksel
2
modelleme bir bakıma somutlaştırmayı gösterme işidir. x ifadesi bir kenarı x birim olan
karenin alanını, xy’yi bir kenarı x bir kenarı y olan dikdörtgen alanı ile ifade edebilirim.
(Dönem başı anket)
Bana göre matematiksel model, matematiksel problemi günlük hayatta bir nesneyle
ilişkilendirmemdir. Modelleme ise bu matematiksel problemi günlük hayattaki probleme
uygulamamdır. (Dönem sonu anket)
Ö24: Matematiksel modelleme ifadesi matematiksel bir ifadenin gerçek hayatta nasıl
işlediğini göstermek için ve o ifadenin daha somut bir şekille indirgenip daha kolay
anlaşılmasını sağlayacak materyaller oluşturma işidir. Fakat biz bu dersi almadığımız için
yeteri kadar bilgiye sahip değilim. (Dönem başı anket)
Matematiksel modelleme matematiksel konuların günlük hayatla ilişkisini kurarak
öğrencilerin kafasındaki soyut kavramları somutlaştırmaya yarayan dokümanlardır
(Dönem sonu anket).

Dönem başında uygulanan anket değerlendirildiğinde, dersi alan 25 öğretmen
adayından 15’i modellemeyi “Somutlaştırma ve görselleştirme” ve 10 öğretmen adayı ise
“Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi” şeklinde yorumlamaktadır. Buna karşın dönem
sonundaki anketlerdeki ilgili sorular incelendiğinde öğretmen adaylarının hemen hemen
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hepsi modellemeyi “Matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi” şeklinde ifade etmişlerdir.
Aşağıdaki alıntılar bu durumu göstermektedir.
Ö7: Günlük hayatta karşılaştığımız problemlere matematiği uyarlamadır. Matematiksel
kavramların kullanıldığı hayatta karşılaştığımız problemler birer matematiksel modelleme
örneğidir. Bu problemlere matematikçi gözüyle yaklaşırsak, geri çağrışım yaparak ve
hangi matematik kavramlarının kullanıldığını belirleyerek matematiğe uyarlama
matematiksel modellemedir.
Ö3: İlk ders modelleme denildiğinde aklıma matematiksel bir kavramı veya konuyu
açıklayan görsel üç boyutlu şekiller gelmişti. Çünkü bu zamana kadar modelleme dersi
almadık ve sadece üst sınıfların yaptığı modellemeleri görmüştük. Doğal olarak ben de
sadece görsel olarak yapılan cisimleri düşünmüştüm. Fakat bu dersten sonra gördüm ki
modelleme demek sadece görsel bir şekil oluşturmayı gerektirmiyormuş. Matematiği
günlük hayatta kullanabildiğimizi ya da günlük hayatı matematiğe dökebildiğimizi gördük
ve bu tür soruların hepsine modelleme sorusu dedik. Günlük hayatta olan bir sorunu
matematiksel ifadeyle özdeşleştirip, sorunu matematiksel dille ortaya koyup çözmek
modellemedir.
Ö25: Bir matematiksel problemi günlük hayatın içine yerleştirerek hem problemdeki
bilgileri hem de ön bilgilerimizi kullanarak bu probleme çözüm getirmeye matematiksel
modelleme; eğer çözüm geçerliliğini koruyan bir çözümse buna model denir.

Dönem başından sonuna kadarki süreç incelendiğinde öğretmen adaylarından yalnız
5’inin modelleme algısının değişmediği, modelleme algılarının “Matematiğin günlük hayatla
ilişkilendirilmesi” olarak açıkladıkları gözlenmiştir. Bu öğretmen adaylarının demografik
bilgileri incelendiğinde, 4 öğretmen adayının daha önceki dönemlerde matematiksel
modelleme içeren bir ders aldıkları saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının dönem
başında uygulanan anketteki “Hiç modelleme etkinliği çözdünüz mü/uyguladınız mı?
Örnekler verir misiniz?” sorusuna verdiği cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının
yarıya yakının (n=12) modelleme etkinlikleri ile ilgili bir tecrübelerinin olmadığı görülmüştür.
Geriye kalan 13 öğretmen adayından ise 10’unun

“somutlaştırma ve görselleştirme”

anlamında bir modelleme tecrübelerinin olduğu, 3 öğretmen adayının ise gerçek yaşam
durumları kapsamında bir tecrübelerinin olduğu görülmektedir. Modelleme deneyimlerinin
olduğunu belirten bu iki grup öğretmen adayının tecrübelerini yansıtan iki örnek alıntı
aşağıda verilmiştir:
Ö8: Geçen yıl çok değişkenli analiz dersinde “helis” eğrisinin (0, pi) aralığında yay
uzunluğunu hesaplanmasını bir materyalle göstermiştik. Yukarıda da ifade ettiğim gibi
modelleme; bir konunun daha iyi anlaşılması için somut olarak gösterimini kapsadığı ve
materyalde bunu sağladığı için materyalin modellemenin bir parçası olabileceğini
düşünüyorum.
Ö21: Evet çözdüm. Bir depoya verilerin dizimin nasıl olması gerektiği, bir caddeye araba
parklarının hangi şekilde yapılması, bir markette poşetleme hızıyla kasadaki görevli
sayısıyla ilgili, bir servis aracının en az yolu kat etmesi için durakların konumu, bir
bölgedeki hayvan popülasyonu ile ilgili nüfus problemleri, bir GSM operatörü ile ilgili tarife
üzerine problemler, reklam sürelerinin yayınlanması ile ilgili problem.
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4.2.1.2. Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerinin Sınıf Ortamında
Kullanımı ile ilgili Düşünce ve İnançları
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında kullanımına yönelik
düşünce ve inançları ile ilgili bulgular Tablo 4.19’da özetlenmiştir. Bu bağlamda öğretmen
adaylarının modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında kullanımı ile ilgili düşünceleri,
modelleme sorularının kullanım amaçları (Bilişsel-Duyuşsal), kullanım sıklığı, kullanım yeri
(konu öncesi, sonrası vs.) ve kullanım yöntemi (bireysel-grup) boyutlarında incelenmiştir.
Elde edilen ilgili veriler bütüncül bir yaklaşımla incelenerek modelleme dersi sürecinde
öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin kullanımına yönelik düşüncelerinin değişip
değişmediği, değişti ise nasıl ve ne yönde değiştiği ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Tablo 4.22. Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Kullanımıyla İlgili Ortaya Çıkan Fikirler
Modelleme Etkinliklerinin Kullanımı
Olumsuz
Görüşler
(n=2)

Olumlu Görüşler (n=23)
Kullanım Amacı

Çok
zaman
alması
(n=2)

Bilişsel Amaç

Duyuşsal
Amaç

Müfredatla
ilişkisinin
tam olarak
kurulama
ması
(n=1)

Anlamlı
matematik
öğretimi
(Akılda kalıcılığı
sağlama ve
ezbercilikten
kurtarma) (n=7)

Öğrencilerin
matematik
öğrenimine
karşı
güdülerini
artırma (n=3)

Net bir
kazanım
olmaması
(n=1)

Öğrencilerin
düşünme
süreçlerini
görmek, farklı
fikirler ortaya
çıkarmasını
sağlamak (n=3)
Ölçmedeğerlendirme
ve kavramları
pekiştirme
amaçlı (n=4)

Önyargılarını
kırmak (n=2)

Matematiksel
kavramların
gerçek hayatla
ilişkisi
göstermek(n=2)

Kullanım Yeri

Kullanım
Sıklığı

Kullanım
Yöntemi (metot)

Konu öncesinde
(kavramların
ihtiyaç olarak
hissettirilmesi,
öğrencilerin fark
etmesi) (n=1)
Konu
sonrasında
(ölçme
değerlendirme
amaçlı,
kavramları
pekiştirme
amaçlı) (5)

Nadiren
(Yılda 2-3)
(n=3)

Grup çalışması
çok faydalı
olduğu için
kullanırım (n=1)

Bazen
(gerektiğind
e) (n=7)

Öğrenci merkezli
bir yaklaşım
olduğu için
kullanırım (n=1)

Sıklıkla
(n=15)

Öğrencilerin
derse ilgilisi
çekmek,
eğlenceli
hale getirmek
(n=2)
Matematiğe
karşı
korkularını
azaltmak
(n=1)
Matematikte
kendilerine
güven (n=2)
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Modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında kullanımına yönelik öğretmen adaylarının
dönem sonu değerlendirme anketinde yer alan “Öğretmen olduğunuzda sınıfınızda
modelleme etkinliklerini uygulamayı düşünür müsünüz? Sebepleriyle açıklayınız” sorusuna
verdikleri yanıtlar ile araştırma sürecinde elde edilen diğer veriler ortak değerlendirildiğinde
öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında
kullanılması ile ilgili olumlu görüşe sahip olduğu gözlemlenmiştir. Her bir grubu temsilen
seçilen öğretmen adayının uygulanan etkinliklerle ilgili görüşlerinden alıntılar Tablo 4.20’de
sunulmuştur.
Öğretmen adaylarının dönem başında modelleme etkinlikleri ile ilgili algıları
somutlaştırma ve görselleştirme ile kısıtlı olduğu ve modellemenin matematik öğretiminde
kullanımı konusunda da yeterli bir fikre sahip olmadıkları belirtilmişti. Tablo 4.23. Grup
Temsilcisi Olan Öğretmen Adaylarının Modellemenin Sınıf Ortamında Kullanımı Hakkındaki
Görüşleri’den de görüldüğü üzere öğretmen adayları modelleme etkinliklerinin sınıf
ortamında kullanımlarına yönelik süreç içerisinde olumlu düşünceler geliştirmişlerdir.
Örneğin, öğretmen adaylarından Ö17 ilk etkinlik sonrasında olumsuz düşünce belirtmesine
rağmen ilerleyen ekinliklerde modellemenin sınıf ortamında kullanımı hakkında olumlu görüş
beyan etmiştir. Öğretmen adaylarının görüşmeler ve etkinlik sonrası düşünme raporları
dönem sonu değerlendirme anketinde bulunan “Öğretmen olduğunuzda sınıfınızda
modelleme etkinliklerini uygulamayı düşünür müsünüz? Sebepleriyle açıklayınız.” sorusuna
verdikleri yanıtlarla birlikte değerlendirildiğinde, dersi alan 25 öğretmen adayından 23’ünün
matematik

öğretiminde

modelleme

kullanımı

konusunda

olumlu

görüş

bildirdiği

görülmektedir.
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Tablo 4.23. Grup Temsilcisi Olan Öğretmen Adaylarının Modellemenin Sınıf Ortamında Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
Öğretmen
Adayı (Grubu)
Ö17 (1.Grup)

Ö14 (2.Grup)

Ö5 (3.Grup)

Ö10 (4.Grup)

1. Etkinlik: Yaz İşi

2. Etkinlik: Dönme
Dolap

3. Etkinlik:
Caddede Park yeri

4. Etkinlik:
Zıplayan top

Bir öğretmen gözüyle
bakarsam bu tür bir
etkinliği her lisede
uygulayacağımı
düşünmüyorum.
(Olumsuz)(Düşünme
raporu)
Böyle bir etkinlik
düzenleyecek olsam
tıpkı bizim yaptığımız
gibi öğrencileri 4’erli ve
3’erli gruplara ayırıp
soruyu birlikte
tartışarak çözmelerini
isterdim
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

Bu etkinlikte daha fazla
matematiksel işlemler
uyguladığımızdan okul
düzeyinde de bu etkinliğin
daha fazla uygulanabilir
olduğunu düşünüyorum.
(Olumlu) (Görüşme)
Lise yıllarımdan
hatırladığım kadarıyla
(dershane, okul vs.)
trigonometri çok sevilen
bir konu değildi. Bu
nedenle bu tarz bir etkinlik
öğrencilerin bu konuya
bakışlarını değiştirmede
olumlu etki yapabilir diye
düşünüyorum. (Olumlu)
(Düşünme Raporu)
Bence bir konuyu böyle
anlattıktan sonra onu hani
kavramaları açısından
problemlere geçmeden
önce ve geçtikten sonra
da olabilir hani onlara
biraz pratik yaptırdıktan
sonra. (Olumlu)(Görüşme)

Daha uygulanabilir
olarak geliyor bana.
(Olumlu)
(Görüşme)

Kazanılmış olan
kazanımı
uygulatmak
basamağında
kullanırım. (Olumlu)
(Düşünme Raporu)

Ayrıca bu ve buna
benzer problemleri
çözebilen ve
yorumlayabilen bir
öğrencinin kendine
olan güveni ve
motivasyonu da
olumlu yönde
etkilenir. (Olumlu)
(Düşünme Raporu)

Ben açıkçası
soruyu sorarken bir
de şu topun
konumlarına falan
açıkçası çok şey
yapmazdım yani
takılmazdım.
(Olumlu)(Görüşme)

Bence bu yani türev
anlatıldıktan sonra
kesinlikle yani
yapılması gereken
bir etkinlik diye
düşünüyorum yani.
(Olumlu)(Görüşme)

… yapılmalı bence
böyle bir etkinlik
hani yararı olur
çünkü hiçbir zararı
dokunmaz onlara.
(Olumlu)(Görüşme)

Evet, kesinlikle
uygulanabilir sınıfta
olsun sınavda olsun
hem etkinlik hem
de problem olarak
uygulanabilir bir
soruydu.
(Olumlu)(Görüşme)

…uygulayabileceği
m bir soruydu
benim için.
(Olumlu)
(Görüşme)

Hocam daha somut
anlarlar bu soruyu hani
daha somutlaştırmış
olurum ben böyle bir soru
sorduğum zaman.
(Olumlu)(Görüşme)

Bu ön çalışma
tamamlanınca en
az 4 kişilik gruplar
oluşturup bizim
uyguladığımız grup
çözüm tekniğini
uygulardım.

(Etkinliğe katılmadı)

Öğrencilere zaten
türev işte ve eğrileri
anlattıktan sonra
verirdim yüksek
ihtimalle.
(Olumlu)(Görüşme)

Bu etkinliği sınıfta
uygulayarak onlara
grup olarak
çalışmalarını söyler ve
sağlıklı okul ilişkileri
kurmalarında yardımcı
olurdum.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)
Mesela bu ortalama
problemleri ya da bu
çözüm yolunun ne işe
yarayacağını
göstermek için hani
bunu uygulardım.
(Olumlu)(Görüşme)

5. Etkinlik:
Ücretsiz Lunapark
Treni
Yani tam hâkim
olduğumda
uygulamak
isterdim. (Olumlu)
(Görüşme)

6. Etkinlik: Su
Deposu
Ben bunları işte
uygulama aşamasında
kullanırım gibi geliyor.
(Olumlu)
(Görüşme)
Bu etkinlikte çizilen
eğrileri farklı
değişkenler üzerinde
de kullanıldığını
görmek bu eğriler ve
analizleri hakkında
daha iyi bilgi sahibi
olmalarına yardımcı
olabilir.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)
Evet, bunlar hani daha
kolay uygulanabilirmiş
gibi geliyor…
(Olumlu)(Görüşme)

Bu soruyu sınıf
ortamında 4 kişilik
gruplardan oluşan
grupları öğrencilerin
kendilerinin belirlediği
şekilde oluşturup 2
ders saati süresini bu
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Öğretmen
Adayı (Grubu)

1. Etkinlik: Yaz İşi

2. Etkinlik: Dönme
Dolap

3. Etkinlik:
Caddede Park yeri

4. Etkinlik:
Zıplayan top

5. Etkinlik:
Ücretsiz Lunapark
Treni

(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

6. Etkinlik: Su
Deposu
problemi uygulamaya
ayırıp…
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)
Ya türev anlatılmadan
önce
uygulanabileceğini
düşünüyorum.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

Ö9 (5.Grup)

Ben bunu sınıfımda
uyguladığımda da çok
farklı çözüm yolları
çıkabileceğini
düşünüyorum.
(Olumlu)(Görüşme)

Bu sorunu bireysel olarak
çözülmesinin daha uygun
olduğunu düşünüyorum,
ben sınıfa öyle
uygulardım.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

Bunların ardından
hadi bunu
matematiksel
olarak gösterelim
hangisi daha uygun
çıkacak derdim ve
soruyu öğrencilere
dağıtırdım.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

Geometrik dizi
kavramını
öğrencilere
kazandırmak için
kullanırdım. Hani
kavramı bilmeden
daha kullanırdım
formülü vermeden.
(Olumlu)(Görüşme)

Ya türev
anlatılmadan önce
uygulanabileceğini
düşünüyorum.
(Olumlu)(Görüşme)

Ö23(6.Grup)

Yani ortalama olarak,
aritmetik ortalama,
geometrik ortalama.
Bu tür şeyler, yani en
çok o esnada bir
uygulama yapılmasını
uygun görürdüm.
(Olumlu)(Görüşme)

Yani bunu işte
kullanacağım kazanımları
verdikten sonra
kullandırtırdım.
(Olumlu)(Görüşme)

Daha uygulanabilir
olarak geliyor bana.
(Olumlu)(Görüşme)

Kazanılmış olan
kazanımı
uygulatmak
basamağında
kullanırım.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

Yani tam hâkim
olduğumda
uygulamak
isterdim.
(Olumlu)(Görüşme)

Ben bunları işte
uygulama aşamasında
kullanırım gibi geliyor.
(Olumlu)(Görüşme)

Ö24(7.Grup)

Böyle soruların olması
gerektiğini
düşünüyorum neden,
çünkü kişileri hani
farklı yaklaşımlar ve
farklı sonuçlar
bulmaya meyil ettiriyor.
(Olumlu)(Görüşme)

Ben burada çocuğun hani
şu sorulara cevap
bulmasını beklerim.
Matematik bir işe
yarıyormuş…
(Olumlu)(Görüşme)

… bu soru
geometride
dörtgenlerle ilgili
olarak bir etkinlikte
kullanılabilir.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)

Evet, sınıflarda
uygulanabilir
olduğunu, hatta
ilkokulda da
uygulanabilir.
(Olumlu)(Görüşme)

Bu soruyu hani
çözüm yapın diye
değil de çocukların
kafasında bir şey
oluşturması için
kullanılabilir.
(Olumlu)(Görüşme)

… konunun bitiminde
konunun anlaşılıp
anlaşılmadığı ölçmek
için kullanabilirdim.
(Olumlu)(Düşünme
Raporu)
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Kullanım Amacı
Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerini sınıf ortamında uygularken
uygulama amaçlarının ne olduğu, dönem sonu değerlendirme anketi, dönem boyunca
yazılan etkinlik sonrası düşünce raporları ve bireysel görüşmelerden elde edilen verilerin
detaylı içerik analizi ile belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının
modelleme etkinliklerini sınıf ortamında kullanımına yönelik bilişsel ve duyuşsal amaçlar
olmak üzere iki farklı boyutta kullanım amaçlarının olduğu saptanmıştır. Bilişsel amaçlar
arasında (a) anlamlı matematik öğretimi, (b) öğrencilerin düşünme süreçlerini görme, (c)
ölçme-değerlendirme, (d) kavramları pekiştirme ve (e) matematiksel kavramların gerçek
hayatla ilişkisini gösterme yer almaktadır. Duyuşsal amaçlar olarak (a) öğrencilerin
matematik öğrenimine yönelik güdülerini artırma, (b) matematiğe karşı önyargıları kırma, (c)
öğrencilerin derse ilgisini çekme, (d) öğrencilerin matematik korkularını azaltma ve (d)
matematikte kendilerine güvenmelerini sağlama amaçları öğretmen adayları tarafından dile
getirilmiştir. Matematiksel modelleme etkinliklerini kullanma amaçları öğretmen adaylarına
göre farklılık göstermiştir. Aynı matematiksel modelleme etkinliğini (örneğin, Dönme Dolap
Etkinliği) farklı öğretmen adayları farklı amaçlarla kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu
durumu örnekleyen alıntılar aşağıdaki gibidir.
Ö17: Trigonometrik ifadeleri kullanmasını isterdim. Bunu anlamış mı, anlamamış mı?
Uygulayabiliyor mu? Mesela bu etkinliği ben de öğrencilerine uygulayabilirim. Çünkü
günlük hayatla bağlantı kurunca daha çok dikkat çekiyor. Yani daha çok adapte ediyor
çocukları. (Değerlendirme yapma ve öğrencileri motive etme)
Ö5: Zorlamak için yapmazdım ama şöyle en azından benim için öğrendiğim şeylerin
kalıcılığını sağlardı. Onlara zorlanarak bir şeyleri kendileri yaptığı için daha kalıcı
olduğunu düşünüyorum. Dönme dolap sonuçta herkesin gidip gördüğü bir şey. Ondan
daha çok matematiğin en azından günlük hayatta nasıl kullanıldığını görmelerine avantaj
sağlardı diye düşünüyorum. (Anlamlı matematik öğretimi)
Ö23: Yani bunu işte kullanacağım kazanımları verdikten sonra kullandırırdım. (Kavramları
pekiştirme)
Ö12: Girdiğim sınıfın durumuna göre bu soruyu uygulayarak öğrencilerimin öğrenmiş
oldukları konuyu doğru bir şekilde anlayıp anlamadıklarını ve uygulayıp
uygulayamadıklarını görürüm. (Değerlendirme yapma)
Ö5: Bu modelleme etkinlikleriyle öncelikle çocukların “Hocam bunu nerede kullanacağız,
ne işimize yarayacak?” sorularına cevap alabileceğine matematiğin günlük hayatta da sık
sık kullanıldığını onlara göstereceğine olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra alışılmış
matematik sorularının yanı sıra bu tip sorular yardımıyla konuyu tam olarak anlayıp
anlamadıklarını, anladılarsa bile etkili bir biçimde kullanıp kullanamadıklarını görmüş
olacağım. Ve en son yaptıkları çözümleri göz önüne alarak hangi konuyu tekrar edip
etmeyeceğini anlamama olanak sağlayacaktır. (Matematiksel kavramların gerçek hayatla
ilişkisini gösterme ve Değerlendirme yapma)

Verilerin analizi öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin kullanımında daha çok
bilişsel amaçlar gözettiklerini ortaya koymaktadır (bk. Tablo 4.19). Öğretmen adayları
matematiksel kavramların gerçek hayatla ilişkisini öğrencilere gösterme ve anlamlı
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matematik öğretimi sağlama amaçlarını vurgulamışlardır. Bu bulgular aşağıdaki alıntılarda
açıkça görünmektedir.
Ö24: Bu soru güncel hayattan alınmış matematiğin güncel hayata uygulanışı tarzı bir
soruydu. Ben burada çocuğun şunlara cevap bulmasını beklerim. Matematik bir işe
yarıyormuş hani biz sadece matematiği bakkal matematiğinin dışında, yani toplama
çıkarmanın dışında bu karmaşık matematik, üst matematik ya da eski tabirle matematik
ikinci bölüm denilen bölüm de bir işe yarıyormuş. Günlük hayatta kullanılabiliyormuş
sorularına cevap bulmasını isteriz. (Görüşme)
Ö10: Hocam matematiksel anlamda kullandığımız yöntem biraz basit; ama bu yöntemin
pekiştirilmesi açısından kullanılabilir hani. Mesela biz hep şunu sorardık lisedeyken “Bu
matematiksel bir ifadede bizim ne işimize yarayacak?”. Mesela bu ortalama problemleri
ya da bu çözüm yolunun ne işe yarayacağını göstermek için bunu uygulardım. Böylece
bir matematiksel ifadenin günlük hayattaki problemde onu çözebileceğini gösterirdim.
(Görüşme)
Ö14:Ben zaten bu etkinlikleri çok beğeniyorum. İnanın sadece ben bunu değil hepsini
uygulamak isterdim ilerde. Dediğim gibi bir kere çok fazla şey görüyorsunuz. Tamam, siz
gördünüz, türev anlatıldı size eğimin ne olduğunu biliyorsunuz. Her şeyi gördünüz ama
çok iyi bilen öğrenciler, insanlar bile karıştırıyor. Bunu hani gündelik hayata uygulama
kısmına gelince hani insanlar düşünemiyor, şaşırıyorlar, anlayamıyorlar. Mesela ben
bunu uygulardım açıkçası çünkü çok hoşuma gitti. Benim dönüm noktaları tespitinden
tutun da 5,67’yi anlamlandırabilmek düşüncesi bile bence gayet güzeldi. Yani ben o
yüzden öğrencilerimin de bunu düşünmesini isterdim herhalde. (Görüşme)
Ö9: Geometrik dizi kavramını öğrencilere kazandırmak için kullanırdım. Hani kavramı
bilmeden daha formülü vermeden kullanırdım. Zaten çünkü öğrenci sonunda formüle
ulaşacak. Belki biz burada aralık bulduk. Direk formülü almadık aslında. (Görüşme)

Kullanım Yeri
Öğretmen adaylarının bireysel yarı-yapılandırılmış görüşmelere verdiği cevaplar,
etkinlik sonrası düşünme raporları ve dönem sonu değerlendirme anketine verdiği yanıtlar
birlikte

incelendiğinde

matematiksel

modelleme

etkinliklerinin

kullanma

yeri

olarak

etkinliklerin derste kullanım zamanlaması ve bunun öğrenci düzeylerine göre nasıl
farklılaştığı görüşleri ortaya çıkmıştır. Kullanım zamanlaması ile konu başı veya konu sonu
kastedilmektedir.

Ayrıca,

öğretmen

adaylarının

kullanım

zamanlamasına

yönelik

düşüncelerinin, öğrencilerin bilgi ve beceri seviyelerine göre nasıl değiştiği de incelenmiştir.
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin kullanım yerleri ve amaçları ile ilgili
düşünceleri üç etkinlik için Tablo 4.21’de betimlenmiştir.
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Tablo 4.24. Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerinin Konuya-Göre Kullanım Yerleri Hakkındaki
Görüşleri
Dönme Dolap

Zıplayan Top

Kullanım
Yeri

Kullanım
Amacı

Kullanım
Yeri

Su Deposu

Öğretmen
Adayı

Kullanım Amacı

Kullanım
Amacı

Kullanım
Yeri

Ö17
(1. Grup)

Ölçmedeğerlendirme

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Ö14
(2. Grup)

Anlamlı öğretim

Konu
öncesi

Anlamlı
öğretim

Konu
öncesi

Anlamlı öğretim

Konu
öncesi

Ö5
(3. Grup)

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Ö10
(4. Grup)

Anlamlı öğretim

Konu
öncesi

-

-

Anlamlı öğretim

Konu
öncesi

Ö9
(5. Grup)

Anlamlı öğretim

Konu
öncesi

Anlamlı
öğretim

Konu
öncesi

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Ö23
(6. Grup)

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Ö24
(7. Grup)

Anlamlı öğretim

Konu
sonrası

Kavramları
pekiştirme

Konu
sonrası

Ölçmedeğerlendirme

Konu
sonrası

Tablo 4.21’e göre öğretmen adaylarının bir kısmı bir konunun öğretimi öncesinde
modelleme etkinliklerini kullanmayı tercih ederken bir kısmı da bu etkinlikleri konu sonlarında
kullanmayı tercih etmektedirler. Öğretmen adaylarından Ö5, Ö23 ve Ö17 modelleme
etkinliklerini daha çok öğretilen ya da öğrenilen kavramların daha iyi anlaşılması için
pekiştirme amaçlı kullanmayı ve buna göre etkinlikleri genellikle konu sonrasında uygulamayı
tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Buna karşın, Ö14, Ö10 ve Ö9 öğrencilerin matematiksel
konu ve kavramları daha anlamlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için bu etkinlikleri
kullanmayı düşündüklerini söylemişlerdir. Aşağıda öğretmen adaylarının bu düşüncelerini
gösteren alıntılara yer verilmiştir.
Ö17: Bir öğretmen gözüyle probleme baktığımda; bu problemi öğrencilere uyguladığımda
trigonometrik kavramların kazanılıp kazanmadığı konusunda fikir sahibi olabilirim.
(Dönme Dolap Etkinliği)(Konu sonrası)
Ö5: Bence bir konuyu böyle anlattıktan sonra onu hani kavramaları açısından
problemlere geçmeden önce ve geçtikten sonra da olabilir hani onlara biraz pratik
yaptırdıktan sonra… (Zıplayan Top Etkinliği)(Konu sonrası)
Ö5: Şimdi bir öğretmen gözüyle bu etkinliği ben uygulayacak olsaydım onların dönüm
noktası kavramını ve grafikleri bildiklerinden emin olmalıydım ki bu etkinliği
uygulayabileyim. (Su Deposu Etkinliği)(Konu sonrası)
Ö10: Hocam daha somut anlarlar, ben böyle bir soru sorduğum zaman daha
somutlaştırmış olurum. Daha güncel hayatla bağlantılı olduğunda dikkatleri çeker ve
kavramaları daha kolay olur. Yani nasıl diyeyim size? İşte dediğim gibi kuru kuru tahtaya
bir çember çizip, akın burada kosinüs teoremi uygulayın çok basit. Yani hiç akılda kalıcı
da olmaz. (Dönme Dolap Etkinliği)(Konu öncesi)
Ö23: Yani bunu işte kullanacağım kazanımları verdikten sonra kullandırırdım. (Dönme
Dolap Etkinliği)(Konu sonrası)
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Ö23: Bir öğretmen gözüyle bakarsam bu etkinliği uygularsam bir kazanım
kazandıracağımı düşünerek vermem. Kazanılmış olan kazanımı uygulama basamağında
kullanırım. (Zıplayan Top Etkinliği)(Konu sonrası)
Ö23: Ben bunları işte uygulama aşamasında kullanırım gibi geliyor. (Su Deposu
Etkinliği)(Konu sonrası)
Ö24: Bir öğretmen olarak bu soruyu sınıf ortamında uygulamak isteseydim eğer çember
konusunu anlatıp çemberde açılarla trigonometrik hesaplamalarla ilgili bir iki örnek
çözdükten sonra öğrencilere bireysel olarak dağıtıp çözmelerini isterdim. (Dönme Dolap
Etkinliği)(Konu sonrası)

Kullanım Yöntemi
Öğretmen

adaylarının

matematiksel

modelleme

etkinliklerini

sınıf

ortamında

kullanımına yönelik düşünceleri analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının uygulama
şekillerinin grup çalışması, bireysel çalışma veya bu iki çalışmanın birleşimi şeklinde olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, her gruptan grubu temsil eden 7 öğretmen adayının
etkinliklerde kullanmayı tercih ettikleri yöntemlere dair görüşleri Tablo 4.22’de verilmiştir.
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerini sınıf ortamında kullanırken çoğunlukla
grup

çalışması

yöntemini

kullanmayı

tercih

ettikleri

tespit

edilmiştir.

Tablo

4.22

incelendiğinde, öğretmen adayları modelleme etkinliklerine ve bireysel tercihlerine göre
kullanım yöntemi olarak sadece grup çalışması (Ör., Ö14, Ö10 ve Ö23), bireysel çalışma
veya grup çalışması (Ör., Ö17, Ö9 ve Ö24) şeklinde düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bir
öğretmen adayı grup çalışması tercihini yapılan görüşmede aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
Araştırmacı: Bu etkinliği uygulamaya karar verdin. Nasıl yaparsın?
Ö23: Grup çalışması yaptırırım.
Araştırmacı: Niye grup çalışması yaptırırsın?
Ö23: Şimdi grup çalışmasında daha şey fikirler, daha gerçekçi fikirler ortaya çıkıyor.
Birinin doğru olan düşüncesine diğeri yanlış deyip, daha doğruya götürtebiliyor. Daha
gerçekçi çözümler buldurabiliyor. Daha kolay çözüm, daha kısa sürede çözüme
ulaştırabiliyor.
Araştırmacı: Bu tür problemlerde grup çalışması yaptırırız diyorsun?
Ö23: Yani bu tür etkinlikleri grup etkinliği olarak hem öğrencilerin birlikte kaynaşması için,
birlikte çalışma, işte birbirini dinleme, birbirini anlamaları için. Öğrenci açısından da
baktığımızda bu süreçlerin içine girmesi için öğrencilerin grup çalışması yaptırarak
çözüme gitmek ister.

Ö23, “Yaz İşi” etkinliğinde bağlamında grup çalışması yöntemini uygulamak istediğini
ifade etmiştir. Buna gerekçe olarak da grup çalışmasında öğrencilerin birbiriyle daha gerçekçi
olarak fikir alış-verişinde bulunduklarını, yanlış yolda olan bir öğrenciyi gruptaki diğer
arkadaşlarının uyarabileceğini, onu doğru çözüme götürebileceklerini, çözüm sürecinde
öğrencilerin grup içerisindeki etkileşimlerinin önemli olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde,
Ö14 “Caddede Park Yeri” etkinliği sonrası kendisiyle yapılan bireysel görüşmede grup
çalışmasının önemini ve neden grup çalışması yöntemini tercih edeceğini şu şekilde
açıklamıştır:
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Ö14: Hocam bir kere grup çalışması bence çok önemli. Ben mesela bu etkinlikte çok iyi
anladım bunu. Çünkü yanlışınızı göremeyebiliyorsunuz. Başka arkadaşlarınız size niçin
yanlış yoldan gittiğinizi söylüyor, vazgeçiyorsunuz. Ya da ben mesela Ö15’ten falan bu
çözüm çok mantıklı geldi işte hani çok böyle şey geldi, göremeyebilirdim yani.
Göremediğim şeyleri görüyorum bir kere, yanlışlarımı görüyorum her şeyden önce. Yani
bir doğruyu öğrenebilmek kadar yanlışın neden yanlış olduğunu öğrenebilmek kesinlikle
çok önemli. Çünkü yanlış öğrenmek sizi doğruya yöneltir. Bu tarz şeyler açısından grup
çalışması yaptırırdım kesinlikle öğrencilerime çünkü bireysel olarak çözülmüyor yani
hakikaten belirli bir şeyden sonra tıkanabiliyorsunuz, yorumlayamayabiliyorsunuz.
Tablo 4.25. Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerini Kullanma Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri
Yaz İşi

Dönme
Dolap

Ö17 (1. Grup)

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Ö14 (2. Grup)

Grup
çalışması

Ö5 (3. Grup)

Zıplayan
top

Ücretsiz
Lunapark
Treni

Su
Deposu

Bireysel
çalışma

Bireysel
çalışma

Grup
çalışması

Grup/
Bireysel

-

Grup
çalışması

Grup
çalışması

-

-

Grup
çalışması

-

Grup
çalışması

Grup/
Bireysel

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Ö10 (4. Grup)

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

-

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Ö9 (5. Grup)

Grup
çalışması

Bireysel
çalışma

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Ö23 (6. Grup)

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Ö24 (7. Grup)

Grup
çalışması

Bireysel
çalışma

Grup
çalışması

Grup
çalışması

Grup
çalışması

-

Öğretmen Adayı

Caddede Park
yeri

Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu modelleme etkinliklerini sınıf ortamında
kullanım yöntemi olarak grup çalışmasını tercih edeceklerini açıklamalarına karşın bazı
öğretmen

adayları

ise

etkinliklerin

doğasına

ve

konuya

göre

bireysel

çalışma

yaptırabileceklerini belirtmişlerdir. Bu durumu örnekleyen öğretmen adaylarının görüşleri
aşağıdaki gibidir:
Ö17:Ben öğretmen olsaydım bu problemi bireysel uygulardım. Öğrencilerin tek başına da
yapabileceklerini düşünüyorum. (Zıplayan Top Etkinliği, Etkinlik sonrası düşünce raporu)
Ö24: Teknolojik programların kullanılmaması, fazla ucu açık bir noktanın olmaması
sadece matematiksel işlemlerle çözüme gidilmesi ve daha önceki çözülen sorulara
benzemesi bu soruyu bireysel bir çalışmada kullanılmak için daha uygun yapıyor.
(Dönme Dolap Etkinliği, Etkinlik sonrası düşünce raporu)
Ö9: Bu sorunu bireysel olarak çözülmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum, ben
sınıfa öyle uygulardım. Öğrencileri bu çözümleri aşamasında gözlemlerdim ve eksiklerinin
ne olduğunu anlamaya çalışırdım.

Öğretmen adaylarının bazı modelleme etkinliklerini sınıfta uygularken bireysel çalışma
yöntemini kullanmayı tercih nedenleri olarak sorunun yapısal özellikleri (açık uçlu olma, farklı
varsayımlarda bulunmayı gerektirme), bireysel değerlendirme yapma gibi uygulama
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amacının olması ve benzer etkinliklerin öğrenciler tarafından daha önce uygulanmış olmasını
ifade etmişlerdir.
Kullanım Sıklığı
Elde edilen verilerin analizine göre öğretmen adaylarının yarısından fazlası modelleme
etkinliklerini sınıf ortamında kullanımı için sıklık belirtmelerine karşın bazı adaylar
gerektiğinde modelleme etkinliklerini kullanma yönünde tercih bildirmişlerdir. Aşağıda
öğretmen adaylarının bu düşüncelerini yansıtan alıntılardan örnekler verilmiştir:
Ö10: Öğretmen olduğumda sınıfta bu etkinlikleri sıklıkla uygularım çünkü yukarıda kendi
kazanımlarımdan bahsetmiştim. Öğrencilerimin de buna benzer kazanımlar
kazanmalarını isterim. (Sıklıkla, Dönem sonu anketi)
Ö2: Öğretmen olduğumda modelleme etkinliklerine çok sık yer veririm diyemiyorum.
Çünkü her konu için bir modelleme etkinliğinin öğrencileri sıkacağını düşünüyorum. Ama
anlaşılmayan, öğrencilere mantıksız görünen, “Bunu niye öğrenelim? Bunu nerede
kullanacağım?” sorularını akla getiren konular için etkinliklerin faydalı olacağını ve
öğrenmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yine ezberci mantığın olduğu
konularda akılda kalıcılığı sağlamak ve neyi bilip bilmediklerini fark ettirmek açısından çok
sık olmasa da yer yer bu etkinlikleri uygulayıp onları düşünmeye sevk etmek isterim.
Düşünmeyle bilmenin günlük hayattaki bir durumla kaynaştırıldığı bir etkinlik sınıfta
uygulanabilirdir bence ki ilerde derslerimde böyle etkinliklere yer vermeyi düşünüyorum.
(Gerektiğinde kullanma, Dönem sonu anketi)
Ö23: Öğretmen olduğumda yeri geldiğinde bazı konular için modellemeler kullanmayı
düşünürüm. Çünkü bazı konuları öğrencinin kafasında canlandırma konusunda işe
yarayacağını umuyorum. (Gerektiğinde kullanma, Dönem sonu anketi)
Ö5: Haftada bir olmamalı bence. Aksi halde öğrencileri çok yoracağını düşünüyorum.
Çünkü hem yeni konuları öğreniyorlar, hem öğrenmeye çalışıyorlar hem de uygulamaya
çalışıyorlar. (Gerektiğinde kullanma)

Öğretmen adaylarından Ö5, Ö2 ve Ö23 gerektiği zaman modelleme etkinliklerini
uygulayabileceklerini ifade etmesine karşın Ö12 ve Ö10 modelleme etkinliklerini kullanma
yönünde güçlü istek belirtmiş hemen her konu ve kavramda modelleme etkinlikleri
kullanmanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. Öğretmen adaylarından Ö16 ise modelleme
etkinliklerini eğitim sisteminin müsaade etmemesinden dolayı çok nadir kullanabileceğini
belirtmiştir.
Ö16: Fazla uygulamam. Yıl içinde 2-3 adet en fazla. Çünkü maalesef eğitim sistemi bunu
gerektiriyor. Ama baktım çocuklar bir türlü eğim konusunu anlamadı. O zaman hız treni
etkinliğini yapıp eğime daha farklı bakmalarını amaçlarım. Veya bilgiyi ölçecek küçük
sınavlar yapmak yerine böyle bir etkinlik yaparak değerlendiririm. (Nadiren, Dönem sonu
anketi)

4.2.1.3. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modellemenin Kullanımı ile ilgili
Bilgi ve Becerileri
Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinin kullanımına yönelik ne
bilmeleri gerektiği ve hangi becerilere sahip olmaları gerektiği ile ilgili bulgular dört alt boyutta
raporlanmaktadır: öğretmen adaylarının (a) modelleme etkinliklerinin doğası hakkındaki
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bilgileri ve süreç içerisinde bu bilgilerdeki değişim, (b) modelleme etkinliklerinin kullanımının
eğitim ve öğretimdeki yeri ve önemi hakkındaki düşünceleri (kullanımın sağlayacağı
kolaylıklar ve zorluklar), (c) modelleme etkinliklerinin derste kullanımı ile ilgili bilgi ve
becerileri, (d) modelleme etkinliği geliştirme ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu
bilgilerindeki gelişim.
Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerinin Doğası ile ilgili Bilgileri
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerindeki
gelişiminden bahsetmeden önce öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin doğası ile
ilgili bilgilerinin ortaya konması gerekmektedir. Modelleme dersi kapsamında dört modelleme
sorusu sınıf-içinde uygulandıktan ve bir grup modelleme sorusu incelendikten sonra dönemin
7. haftasındaki “Modelleme sorularının doğası üzerine sunum ve tartışma” faaliyetinden önce
öğretmen adaylarının bu etkinliklerin doğası ile ilgili bilgi ve düşünceleri sorgulanmıştır.
Öğretmen adaylarının o ana kadar uygulanmış olan Yaz İşi, Dönme Dolap, Caddede Park
Yeri ve Zıplayan Top modelleme etkinlikleri kapsamında bu tür etkinliklerin özellikleri ve
geleneksel problemlerle olan benzerlikler ve farklılıklarına ilişkin düşünceleri Tablo 4.23’de
verilmektedir.
Tablo 4.26. Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerinin Özellikleri İle İlgili Düşünceleri Ve
Geleneksel Problemlerle Karşılaştırmaları
Modelleme Etkinliklerinin Genel
Özellikleri

Geleneksel Problemlerle Karşılaştırma
Benzerlikler

Farklılıklar

1. Grup

Farklı Matematiksel kavramlarla ilişkili
olmaları
Bazı etkinliklerin çözümünün
sağlamasının yapılamaması
Bazı etkinliklerin çözüm sürecinin
öngörülememesi

Zıplayan Top
sorusu lisedeki
alıştırma
sorularıyla
benzer.

Diğer üç soru lisedeki
sorulardan farklı
Çözüm süreci açık
olmaması

2. Grup

Verilenleri kullanarak yöntem istenmesi
Birden fazla matematiksel kavramı
içermesi
Grup çalışmasına elverişli olması
Açık uçlu ve ayrıntılı olması
Teknoloji kullanımı gerektirmesi

-

Çok sayıda sonuç
çıkabilmesi
Birden fazla
matematiksel kavramı
içermesi
Zaman alması
Tartışma gerektirmesi
Fikir özgürlüğü
sağlaması
Gerçek hayattan veriler
kullanması
Sonucun doğrudan
verilmemesi

Gruplar
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Tablo 4.23. Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerinin Özellikleri İle İlgili Düşünceleri Ve
Geleneksel Problemlerle Karşılaştırmaları (devam...)
Gruplar
3. Grup

Modelleme Etkinliklerinin Genel
Özellikleri
Günlük hayatta karşılaşılabilecek
durumları içerme
Birden fazla matematiksel kavramı
içerme

4. Grup

Düşündürücü nitelikli olmaları
Birden fazla matematiksel kavramı
içerme
Belirli kalıbı olmamaları
Günlük hayatta karşılaşılabilecek
durumları içerme
Matematiğin günlük hayat
uygulamalarını gösterme

5. Grup

Matematiğin günlük hayat
uygulamalarını gösterme
Ayrıntılar içermesi
Çözüm yolunda çeşitliliğin olması
Birden fazla matematiksel kavramı
içerme

6. Grup

Soru yapısı olarak yoruma açık olması
Sorular üzerine düşünmeyi ön plana
çıkarma
Matematiğin günlük hayat
uygulamalarını gösterme
Günlük hayatta karşılaşılabilecek
durumları içerme

7. Grup

Matematiğin günlük hayat
uygulamalarını gösterme
Çözüm yolunda çeşitliliğin olması
Dikkat çekici
Birden fazla matematiksel kavramı
içerme
Grup çalışmasına elverişli
Günlük hayatta karşılaşılabilecek
durumları içerme
Farklı bakış açısı kazandırma

Geleneksel Problemlerle Karşılaştırma
Benzerlikler

Farklılıklar

-

Soru kalıbı olarak farklı
Gerçek hayattan veriler
kullanması
Birden fazla
matematiksel kavramı
içermesi
Zaman alması

Matematiksel
işlemler

-

Matematiksel
işlemler

-

Birden fazla
matematiksel kavramı
içermesi
Ayrıntılar içermesi

Soruların tarzı
Matematiğin günlük
hayat uygulamalarını
gösterme
Çözüm yolunda
çeşitliliğin olması
Sorular üzerine
düşünmeyi ön plana
çıkarma
Sorular üzerine
düşünmeyi ön plana
çıkarma
Grup çalışmasına
elverişli
Dikkat gerektirmesi
Sorular üzerine
düşünmeyi ön plana
çıkarma
Ayrıntılar içermesi
Çözüm süreci açık
olmaması
Çözüm yolunda
çeşitliliğin olması

Tablo 4.23’de görüldüğü üzere, öğretmen adayları, modelleme etkinliklerinin genel
özellikleri olarak birden fazla matematiksel kavramı içerme, günlük hayatta karşılaşılabilecek
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durumları içerme, matematiğin günlük hayat uygulamalarını gösterme, grup çalışmalarına
elverişli olma özelliklerini ön plana çıkarmışlardır. Ayrıca, öğretmen adayları modelleme
etkinliklerinin

geleneksel

problemlerle

karşılaştırıldığında

birçok

farklı

özelliklerinin

bulunmasına rağmen (örneğin, birden fazla matematiksel kavramı içermesi, sorular üzerine
düşünmeyi ön plana çıkarma, çözüm yolunda çeşitliliğin olması vb.) benzerlik olarak her iki
tip soruda da kullanılan matematiksel işlemlerin aynı olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırmacı: Peki, bu problemi, bu zamana kadar gördüğün diğer matematik
problemleriyle ya da geometri problemleriyle karşılaştırırsan benzerlik ya da farklılıklar
açısından neler söyleyebilirsin?
Ö10: Bulduğumuz sonuçlar aynıdır onlarla; ancak çözüm yolunda çok büyük farklılıklar
olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar gördüğüm problemlerde ispat vardı, başka
hiçbir şey yoktu. Yani böyle kuru kuru ispat yapıyorduk.
Araştırmacı: Lise matematiğinde, lisede gördüğün problemlerle karşılaştırırsan ne
söyleyebilirsin?
Ö10: Hocam problemlerde hep bir şeyler veriliyordu. Sonunda bir şey istiyor; ama hiç fikir
yürütmemiz gerekmiyordu. Mesela lisedeyken geometri ile ilgili bir soru verildiği zaman
soruyu sadece daha önce gördüysek çözebiliyorduk. Hani bir kafa yormamız gereken, bir
soru üstünde işte hem sinüs hem kosinüs işte hem hız zaman formüllerini hem çemberin
açısını, uzunluğunu kullanacağımız bir soruyla bugüne kadar daha hiç karşılaşmadık. Ya
kosinüs teoremi çıkardı, ya sinüs teoremi çıkardı. Genelde çıkmazdı, çok nadiren
çıkarlardı. O şekilde sorular oluyordu. Yani sadece çemberdeki açılarla uğraşıyorduk.
“İşte buradan bunu mu yapsak, bizden anlık da istiyormuş, işte anlık hızını da bulacağız”
gibi. hiç böyle çok kafa yormamız gereken bir soruyla karşılaşmamıştım.
Üniversitedeyken zaten kesinlikle böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bu durumda hiç
yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü bugüne kadar geometri anlamında zaten görmedik.
Yani işte geometri de görüyoruz, daha bu yıl. Onun haricinde bize genelde matematik
olarak türev, entegral ispat, teorem gördük. İşte onlarla uğraştık. O yüzden üniversite
hayatımda hiç böyle şeylerle karşılaşmadım.

Yukarıda verilen “Dönme Dolap” etkinliği sonrası yapılan görüşmede, Ö10 modelleme
etkinlikleri ile geleneksel problemlerin sonuçlarının aynı olabileceğini ancak çözüm yolları
açısından birçok farklılık olduğunu ifade etmiştir. Geleneksel problemlerin fazla düşünme
gerektirmediğini, çözüm yollarının açık olduğunu söyleyen Ö10, daha önce üzerinde
düşünme sürecinin fazla olduğu sorularla karşılaşmadığını ifade etmiştir.
Öğretmen adaylarından Ö15 ise Caddede Park Yeri etkinliğinin çözüm açısından
düşünüldüğünde başka kitaplarda da karşılaşılabilecek bir soru olduğunu, ancak sorunun
veriliş tarzı açısından farklı olduğunu vurgulamıştır:
Ö15: Bu problem çözüm açısından hemen hemen her geometri kitabında
karşılaşılabilecek bir sorunun çözümü. Ancak sorunun bize veriliş tarzı soruya farklılık
katmakla birlikte açının en büyük olması gibi kavramlarla karmaşıklaşabiliyor. (Caddede
Park Yeri, Düşünce raporu)

Modelleme ve modelleme etkinliklerinin doğası ile ilgili yapılan diğer detaylı analizler
ileride “Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerileri” başlığı altında
verilmiştir.
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Öğretmen Adaylarının Modellemenin Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Önemi ile
ilgili Bilgileri
Raporun “Modelleme Etkinliklerinin Sınıf Ortamında Kullanımı ile ilgili Düşünce ve
İnançlar” bölümü altında Tablo 4.20’de öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin
sınıf ortamında kullanımına yönelik süreçte olumlu düşünce ve inanç geliştirdikleri
özetlenerek ifade edilmişti. Bu bulgulara ek olarak öğretmen adaylarının matematiksel
modellemenin eğitim ve öğretimdeki yerine yönelik geliştirdikleri olumlu bakış açısının
süreçte nasıl olduğu aşağıda iki öğretmen adayından (diğer öğretmen adaylarının
düşüncelerini genel olarak yansıtan) elde edilen verilerle örneklendirilmiştir.
Araştırmacı: Peki, burada yeni bir şey öğrendiniz mi, öğrendiğini düşünüyor musun?
Ö14: Hocam tabii ki, yani şimdi bir de ben şöyle düşündüm. Açıkçası bu soruyu
gördüğüm zaman üç yıldır [üniversite eğitimi] hani bir şeyler görüyoruz ama sanki her şey
havada kalıyormuş gibi oluyor. Yani uygulama açıkçası yok gibi bir şey. Mesela Hoca
geliyor yıllardır bir şeyleri ispatlamaktan artık bıktık diye düşünüyorum. Yalnız Hocam ben
şeyi çok merak ediyorum. Mesela geçen dönem Topoloji dersini cidden ciddi bir anlamda
çalıştım.
Araştırmacı: Çok güzel bir derstir.
Ö14: Hocam çok hoşuma gitti açıkçası. Hani iyi bir notla da geçtim dersi ama şimdi
düşünüyorum, Topolojiyi diyorum. Ben nasıl uyarlasam kafamda bazı şeyleri,
somutlaştıramıyorum. Yani her şey sanki havada kalıyormuş gibi oluyor. Hani tamam
anlıyorum Topoloji, biliyorum ya da ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Yüzeylerle işimizin
olduğunu biliyorum ama yani günlük hayatta mesela ben bunu nasıl kullanayım. Ben
bunu seneye unutacağım kesin. unutacağımı biliyorum. Yani her şey çok havada kalıyor.
Mesela burada da yani ilk başta tabi mesela aritmetik ortalamanın ne olduğunu ya da işte
oran orantının ne olduğunu, fonksiyon nasıl atanır, bunları zaten bilmeyenimiz yok ama
işte uygulamaya gelince sıkıntı oluyor yani.
Araştırmacı: Onlarla ilgili de uygulayabileceğiniz modelleme etkinliklerimiz olsaydı!
Ö14: Hocam Topolojiyi geçtim, tek değişkenli ve çok değişkenli analiz derslerimiz de
oldu. İnanın zaten liseden çıkmışız yani bir geldiler komşulukları, limiti falan böyle hepsini
anlattılar. Çok kötü zorlanmıştık yani. Şimdi her şey daha mantıklı geliyor.
Araştırmacı: Peki, son aşamamız ve önemli olarak gördüğümüz aşamaya gelelim.
Öğretmen gözüyle sen bu soruyu uyguladığında öğrencilerin hangi kazanımlara
ulaşmasını beklersin? Yani böyle bir soruyu uygulamak istediğinde neyi amaçlarsın?
Ö10: Hocam daha somut anlarlar bu soruyu. Yani daha somutlaştırmış olurum ben böyle
bir soru sorduğum zaman. Daha güncel hayatla bağlantılı olduğunda dikkatleri çeker ve
kavramaları daha kolay olur. Yani nasıl diyeyim size? İşte dediğim gibi kuru kuru tahtaya
bir çember çizip, “Bakın burada kosinüs teoremi uygulayın” şeklinde anlatmak çok basit.
Hiç akılda kalıcı da olmaz. Lise hayatı bittikten sonra üniversiteye geçtiği zaman burada
da bunu yapmıştık diye hiç düşünmez; ama böyle bir soruyu lise seviyesinde ya da işte
daha ilkokul seviyesinde sorduğumuz zaman çocuk daha somut öğrenir. Yani yaparak
yaşayarak öğrenme diye bir şey var. Akılda daha kalıcı olur. Bir kere kalıcılığı
kazandırmışmış oluruz ve kullanılan yöntemlerde her soruda değişiklik gösterilebilir. Yani
bugün böyle bir soru sorulmuşsa ertesi gün sorulan soruya bunu uygulayamaz; ama
kosinüs teoreminin nerde, nasıl kullanılması gerektiğini zihninde şekillenir. Temelini
sağlam atmış olur. Diğer formülleri de aynen o şekilde anlar. Yani böyle bir soruyla
karşılaştığı zaman diyebilir ki artık burada ben net bir şekilde kosinüs teoremini uygularım
ya da uygulayamam. Böyle bir ayrım da olabilir yani.

Yukarıda dönem başında uygulanan ilk etkinlikler olan “Yaz İşi” etkinliği ile “Dönme
Dolap” etkinlikleri sonrasında Ö14 ve Ö10 ile bireysel olarak yapılan görüşmelerin bazı
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bölümlerinde, öğretmen adaylarından Ö14, lisansta almış olduğu matematik derslerinin
kendisine “havada kalıyormuş” hissi uyandırdığını, aldığı derslerden örnekler vererek
açıklamıştır. Bu nedenle bazı derslerde kavramları algılamada ve somutlaştırmada ciddi
zorluklar yaşadıklarını belirterek matematiksel modellemeyle bunların daha mantıklı ve
anlamlı hale geldiğini ifade etmiştir. Ö10 ise modelleme etkinlikleriyle öğrencilerin kavramları
daha somut olarak anlayacaklarını, kavramları günlük hayatla bağlantılarına atıf yaparak
modelleme etkinlikleri yardımıyla matematiksel konu ve kavramları anlamalarının daha da
kolaylaşacağını ve matematiği nerede nasıl uygulayacaklarını daha iyi bileceklerini ifade
etmiştir.
Araştırmacı: Peki, daha önce çözdüğünüz etkinlikler, bu etkinliğin çözümde size bir
fayda sağladı mı?
Ö14: Daha önce çözdüğümüz etkinlikler, mesela düşünce tarzı olarak değişiyor,
matematik kavramları birbirinden farklı ama burada başka bir şey kullandık. Burada üstlü
ifadelerle ilgili bir şeyler kullandık. Diğer etkinlikte başka bir şey kullanmıştık. Sadece
bakış açınız değişiyor. Ben mesela daha böyle dar bir şekilde değil de daha geniş
düşünmeye çalışıyorum. Belki geçen haftaki çözümlerle kavram olarak çok bir ilişkileri
yoktu. Denklem kurma dışında. Bir de mesela şey oldu. Şimdi x’in bir aralıkta olması
normal mi falan diye düşünürken “x’in hani illa tek bir sonuç mu olması gerekiyor? Hani
değişik bir problemin cevabının tek bir tane sayısal değeri mi olması gerekiyor?” falan
diye o anlamda düşünürken yaz işini etkinliğini düşündük. Mesela Yaz İşi’nde ne
oluyordu? Bir şeyleri bir yere kadar buluyordunuz, ondan sonra kendiniz yorulmadığınız
zaman sonuçlar da ona göre şekilleniyor ve değişiyordu. Yani o yüzden şey diye
düşünüyorduk, bir sorunun tek bir tane cevabı olamaz. Yani her zaman hatta bakış
açısına göre değişir, kullandığınız matematiksel kavrama göre değişir. . Yani o yüzden
bakış açısına göre problemler şöyle etkiliyor bence. Daha geniş düşünüyorsunuz,
nedenlerini daha kolay anlayabiliyorsunuz.
Araştırmacı: Bakış açınızı değiştirdi diyorsun?
Ö14: Evet, aynen öyle oluyor. Bazen şey diyorum bu soruyu şuradan çözemeyiz diyorum
mesela. Sonra düşününce bakıyorum diğer grupların çözümlerine bakıyorum hakikaten
öyle ilişkilendiriyorlar ki bazı şeylerle aslında bir sorunun tek bir matematiksel şeyle de
çözümü yok. Onları düşündükçe çok ilginç gelmiyor açıkçası bulduğumuz şeyler. Sadece
bulma aşamasını her şey olarak sorduğu zaman.

Aynı öğretmen adayıyla dönem ortalarında yapılan görüşmede, Ö14 modelleme
etkinliklerinin farklı kavram ve bağlamlar içermesine rağmen uygulanan etkinliklerinin bakış
açılarını değiştirdiğini ve olaylara daha geniş açıdan bakmayı, neden-sonuç ilişkilerini daha
kolay anlayabildiklerini belirtmiştir.
Ö14: Benim şu an 7. Sınıfta bir öğrencim var. İnanın her şeyi doğrusal düşünüyor.
Örneğin bazı şeylerin grafiği doğrusaldır. Bir günde şu kadar süt içersin iki günde dört litre
süt içersin doğru orantının grafikleri düşünün. Şu an 7. Sınıf öğrencileri onu görüyor. Ters
orantı ile doğru orantının gündelik hayattaki farkını anlayamıyorlar. Ama ben o yüzden
şey yapıyorum önce doğru orantıyı anlatıyorum gündelik hayattan örnek veriyorum, ters
orantıyı anlatıyorum gündelik hayattan örnek veriyorum. Bu sefer bir de sen örnek verir
misin diyorum. Başka ne olabilir diyorum anlatırken ve gerçekten ben bu kazanımı
kesinlikle bu ders sayesinde yaptım. Çünkü bir kere matematiğe bakışınız değişiyor.
Herkesin aldığı verim farklıdır, ben belki böyle bir verim almışımdır.
Araştırmacı: Doğru orantı ile doğrusal fonksiyonu, doğrusal ilişkiyi ilişkilendirmen de
güzel.
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Ö14: Evet, Hocam ben de gerçekten birazcık farkındalık mı derler ne derler, bir şeylerin
farkında olmaya başlıyorsunuz ve bunu gerçekten bana bu ders kazandırdı.

Dönem sonuna doğru yapılan “Su Deposu” etkinliğinden sonra yapılan görüşmede,
Ö14 modelleme dersindeki yaklaşımdan öğrendiklerini özel öğrencisi üzerinde uyguladığını
ve bu kazanımlarının bu dersi alması sayesinde elde ettiğini söylemiştir. Bu örneklerde
görüldüğü üzere, öğretmen adayları dönem boyunca uygulamış oldukları her bir etkinlikten
kazanımlar elde etmiş ve daha önce de belirtildiği gibi modelleme etkinliklerini öğretmen
olduklarında sınıf ortamında uygulayacaklarını açıklıkla ifade etmişlerdir.
Modelleme etkinliklerinin kullanımının oluşturacağı kolaylıklar ve zorluklar
Modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında kullanımının oluşturacağı kolaylıklar ve
zorluklar,

öğretmen

adaylarının

etkinlik

sonrası

düşünce

raporları,

bireysel

yarı-

yapılandırılmış görüşmeler ve dönem sonu anketteki ilgili sorulara verdikleri yanıtlardan
yararlanarak analiz edilmiştir. Tablo 24’te öğretmen adaylarının gruplara göre dönem sonu
ankette yer alan “Matematik dersinde modelleme etkinliklerinin kullanımının sağlayacağı
kolaylıklar ve zorluklar neler olabilir?” sorusuna verdikleri yanıtlar verilmiştir. Buna göre
modelleme etkinliklerinin kullanımının sağlayacağı kolaylıklar olarak öğrencileri güdüleme,
öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlaması, anlamlı öğrenme, birden çok konu ve kavramı
barındırması, grup çalışmasıyla öğrenmeye olanak sağlaması, öğrenmeyi kolaylaştırması
gibi tespitler grupların birçoğu tarafından dile getirilmiştir. Buna karşın modelleme
kullanımının neden olacağı zorluklar arasında zaman alması (süre sıkıntısına yol açması),
konuları yetiştirememeye sebep olması, kalabalık sınıflarda uygulanmasındaki güçlükler de
gruplar tarafından yoğunlukla ifade edilen konulardır.
Dönem boyunca uygulanan etkinliklere yönelik öğretmen adayları etkinlik sonrası
düşünme raporlarında ve bireysel görüşmelerde benzer görüşleri dile getirmişlerdir. Bu
durumu örnekleyen alıntılar aşağıdaki gibidir.
Ö12: Bir öğretmen gözüyle bakarsam bu problemi sınıf ortamında uygulayarak
öğrencilerin bu konuda farklı çözüm yollarının olduğunu görmelerini sağlarım. Günlük
hayatta ortaya çıkan bir problemin matematiği kullanarak çözüm yoluna ulaşabileceğinin
farkına varmalarını sağlarım ve matematiğe sadece bir ders gözüyle bakmalarını değil,
yaşamımızı kolaylaştıran ve günlük yaşamda kullanılan bir bilim dalı olarak görmelerini
sağlarım. (Günlük yaşam uygulamaları, Yaz işi, Düşünce raporu )
Ö2: Bir öğretmen gözüyle bakarsam; bu problemi sınıf ortamında uyguladığımda
öğrencilerin matematiğin ve geometrinin günlük yaşamın ki çocuklar açısından en
eğlenceli bir bölümünde kullanılabileceğini gördüklerinde, matematiğe olan ilgilerinin
artacağını düşünürdüm. (Güdülemeyi sağlama, Dönme dolap, Düşünce raporu)
Ö6:
Eğer ben bir öğretmen olarak bu soruyu sınıfta uygulasaydım. Benzerlik
kavramlarını verdikten ve ya trigonometriyi işledikten sonra biraz alıştırma çözdürtüp
çözmelerini isterdim. Çünkü basit olarak diğer soruları çözdükten sonra bu soruyu daha
rahatlıkla çözebilirlerdi ve bu onlara aslında matematiğin günlük hayatta nasıl
karşılaşabileceklerine örnek olup bu kavramların onlardaki kalıcılığını daha da
artıracaktır. (Bilgilerin kalıcılığı sağlama, Caddede park yeri etkinliği, Düşünce raporu)
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Tablo 4.27. Modelleme Kullanımının Sağlayacağı Kolaylıklar ve Zorluklar
Gruplar

Kolaylıklar

Zorluklar

1. Grup

Güdülemeyi sağlama
Bilgilerin kalıcılığı
Üst düzey bilişsel kazanımlar

Soru seçimi
Öğrenciye uygunluğunun sağlanması
Kalabalık sınıflarda uygulanmasındaki
güçlükler

2. Grup

Bilgilerin kalıcılığı sağlama
Anlaşılmayan konularda etkili olması
Matematiği somutlaştırması

Zaman alması
Konu yetiştirememeye sebep olması

3. Grup

Anlamlı öğrenme
Güdülemeyi sağlama
Günlük yaşam uygulamaları
Önceki bilgilerinin kullanımı
Grup çalışmasıyla öğrenme olanağı
Farklı bakış açıları kazandırma

Zaman alması
İşlem hataları
Grup seviyesinin düşük olabileceği

4. Grup

Ölçme-değerlendirme amaçlı
kullanılabilmesi
Matematiksel düşünme
Bilgilerin kalıcılığı sağlama
Birden çok konu ve kavram içermesi

Zaman alması
Konu yetiştirememeye sebep olması

5. Grup

Birden çok konu ve kavram içermesi
Bilgilerin kalıcılığı sağlama
Ölçme-değerlendirme amaçlı
kullanılabilmesi
Anlaşılmayan konularda etkili olması
Grup çalışmasıyla öğrenme olanağı
Günlük yaşam uygulamaları

Zaman alması
Kalabalık sınıflarda uygulanmasındaki
güçlükler
Sorunun anlaşılamama durumu

6. Grup

Bilgilerin kalıcılığı sağlama
Güdülemeyi sağlama
Grup çalışmasıyla öğrenme olanağı
Öğrenmeyi kolaylaştırma

Her konu ve kavrama göre etkinlik
bulma güçlüğü
Zaman alması
Öğrencilerde konu eksiği bulunması

7. Grup

Bilgilerin kalıcılığı sağlama
Güdülemeyi sağlama
Somutlaştırma
Öğrenmeyi kolaylaştırma

Çok sık uygulamaya elverişli olmaması
Konu yetiştirememeye sebep olması
Öğretmenin üzerine düşen görevi
yapmaması

Ö12: Bu problemi bir öğretmen olarak sınıfta uygulamanın, öğrencilerin kendilerini ifade
etme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulanacağını düşünüyorum aynı zamanda
grupla çalışmayı öğreneceklerdir. Bu problemde kesinlikle grup çalışmasının gerekli
olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak bu problemi çözmenin biraz zaman alabileceğini
düşünüyorum. Aynı zamanda problemin çözüm aşamasında daha çok kişinin
düşüncelerinin olması problemin çözümünün daha doğru olmasını sağlar çünkü farklı
düşüncelerin bir arada olması çözüm yolunu daha da geliştirir. (Grup çalışmasıyla
öğrenme olanağı, Ücretsiz lunapark treni, Düşünce raporu)
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Ö15: Matematik derslerinde modelleme etkinliği kavram kazanmada kalıcı olarak yarar
sağlar. Aynı zaman her öğrencinin tek tek öğrenmesine de olanak sağlayacaktır.
(Bilgilerin kalıcılığı sağlama, Dönem sonu anketi)
Ö8: Birkaç konunun aynı soru içerisinde pekiştirilmesi yönünden kolaylık sağlanabilir. Ya
da öğrencilerin hangi konularda eksik olduklarını belirlemede tek tek bütün konulara
irdelemek yerine birçok konuyu içinde barındıran bir modelleme sorusu bize yardımcı
olacaktır. (Birden çok konu ve kavram içermesi, Dönem sonu anketi)
Ö20: Zorluğu ise; modellemenin uygulanacağı sürenin biraz fazla olmasıdır. (Zaman
alması, Dönem sonu anket)
Ö8: Süre yönünden zorluk yaşanabilir. Çünkü müfredat yetiştirmek gibi öğretmenlerin bir
sıkıntısı olduğundan süre sıkıntı olabilir. Öğrenciler bu uygulamayı yapmak istemeye
bilirler. Ya da kalabalık bir sınıfta uygulansa bile değerlendirme ve dönüt yönünden sıkıntı
yaşanabileceği için sıkıntı olabilir. (Konu yetiştirememeye sebep olması; Kalabalık
sınıflarda uygulanmasındaki güçlükler, Dönem sonu anket)
Ö5: Liseye uygulayacak olsam tek sorunları bence diğer bakımdan zaman olabilirdi.
Çünkü onlar daha sık ara vermeye ihtiyaç duyan hani bizim derslerimiz sonuçta 50
dakikadan fazla olabiliyor ama 40 dakikalık bir ders şeyleri var. Ve çabucak sıkılabilirler
hani çabucak kaynatabilirler durumu daha hani yaramazlığa vurabilirlerdi o yüzden
zaman sorun olurdu ve onun dışında pek bir şey yapmazlardı hani olumsuz
etkilenmezlerdi konuda.
Araştırmacı: Yani lisede uygulanabileceğini düşünüyorsun?
Ö5: Düşünüyorum ama çok geniş bir zaman dilimi gerekli yine sonuçta biz bu dersi, dört
saatimizi veriyoruz [kendi derslerine atıfta bulunuyor] hani onlara nasıl dört saat
ayıramayabilirdik iki saatte de yetiştirememe gibi ihtimalleri vardı. Ya işte yapacakları
sunum kısmına atacağız o şekilde uygulanacak sunum yapmayacaklar en son sadece
sonuca ulaşıp kalacaklar kendi aralarında tartışıp. O şekilde zamanı yarıya indirmiş
olabilirdik. (Zaman alması, Caddede park yeri, Görüşme)

Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliklerinin Kullanımına Yönelik Bilgi ve
Becerileri
Bu bölümde, öğretmen adaylarının modellemenin kullanımına yönelik bilgi ve becerileri
verilerin

analizi

sonucunda

ortaya

çıkan

aşağıdaki

kategorileri

altında

toplanarak

raporlanmaktadır: pedagojik bilgiler, grup çalışması, öğrenci düşünme şekilleri, uygulamayı
planlama ve yönetme, teknoloji kullanımı, uygulama deneyimi. İlk kısımda, bir öğretmenin
matematiksel modelleme etkinliklerini uygulayabilmesi için gerekli olan bilgi ve yeterliklere
yönelik olarak öğretmen adaylarının geliştirmiş olduğu pedagojik fikirler raporlanmaktadır.
Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanmasına yönelik
pedagojik fikirlerin oluşmasında dersi veren öğretmenin modelleme etkinlikleri uygularken
oynadığı rolden esinlendikleri görülmektedir. Öğretmen adayları çalışma sürecinde bu
dersteki öğretmenin rolü ile geleneksel yöntemlerle öğretim yapan öğretmenin rolünü sıklıkla
karşılaştırma ihtiyacı hissettiler. Örneğin, öğretmen adaylarından Ö24’ün, geleneksel
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yöntemle öğretim yapan bir öğretmen ile modelleme etkinliği uygulayan dersin öğretmenini
oynadıkları roller açısından karşılaştırmasından bir alıntı aşağıda verilmiştir.
Araştırmacı: Öğretmen rolü olarak o klasik öğretim esnasındaki öğretmenin bir rolü var
bir de bu modelleme etkinliklerinin uygulama sürecinde öğretmenin bir rolü var bu ikisini
bir değerlendirmeni istiyorum.
Ö24: Şimdi klasik yani şeyde bizim öğrendiğimiz [lisede gördüğümüz] kadar hani
öğretmen çıkar gösterir öğrenciler onun peşinden gider. Bu nedir, öğrenci öğrenir sınava
girer üniversiteyi kazanır gider bir meslek sahibi olur, öyle klasik bir şekilde devam eder.
Ama bu yöntemde eğer öğretmen kişiye yol göstermeyip fikir verip hani kendi yolunu
kendisi bulması için bir ortam hazırlayıp onu o yola sevk ederse kişinin gelişmesi bence
daha hızlı olabilir. Bireyin, öğrencinin gelişmesi.
Araştırmacı: Öğretmenin rolü ne olmalı peki bu etkinlikleri uygulama sürecinde?
Ö24: Yol gösterici olması gerekiyor ya da ilham verici olabilir hani çocuk bir şey
yapamıyor hadi bakalım sen bir de şu şekilde düşün hani çözüm değil de bir de şöyle
düşün tarzı bir şey verip çocukları düşünmeye sevk ettirebilirsek daha iyi olur. Çünkü
düşünen birey her zaman daha iyidir yani düşünmezse birey o kadar da verim alsak da
çok da bir hani bir bilim adamı bir Einstein yetiştiremeyiz gibime geliyor.

Yukarıda verilen alıntıda, Ö24 daha önceki lise yaşamından bir örnek vererek lisedeki
öğretmenlerin sadece derslerini anlattıklarını ve öğrencilerinde herhangi bir soru sormadan
öğretmenlerini takip ettiklerini ifade etmiştir. Hâlbuki modelleme sürecinde öğretmenler
öğrencileri için bir rehber konumunda olmalı, öğrencilere çözüm sırasında ilham vermeli ve
öğrencilere daha fazla düşünmelerini sağlamak için sorular sormalıdır. Aynı görüşmenin bir
başka kısmında Ö24 almış oldukları modelleme dersinin öğretmeninin rolünü de
değerlendirmiştir.
Araştırmacı: Peki, dersinize giren öğretmenin rolünü bir değerlendirebilir misin?
Ö24: Dersi yürüten hocamı?
Araştırmacı: Evet, bu dersi yürüten Hocamız, mesela sizin gruba geldi ne yaptı yani rolü
neydi sence burada?
Ö24: Geldi işte ne yapıyorsunuz diye sordu fikrimizi öğrendi, işte hangi aşamada
olduğumuzu gördü en başta hangi yolda olduğumuzu. Bu yolda bize karşınıza çıkacak
mesela dedi şu anda dedi şu çıksa ne olur tarzı hani sorular sorarak hani daha çok o
sistemi oturtturmaya yönelik şeyler yaptı. Hani bu böyledir demedi mesela “sen böyle mi
düşündün,” “peki bunun getirisi ne” diye sordu bize. Hani “getirisi ne,” “niye böyle
düşündün” hani sen yanlış düşünüyorsundan çok “bunun getirisi ne” “sana niye doğru
geldi” diye sordu. Öyle bir şekilde bizi yönlendirdi, iyiydi bence yani.

Yukarıdaki alıntıya göre, öğretmenin kendilerine yaklaşımından ve soru sorma
tarzından bahseden Ö24, direk cevabı söylemek yerine öğretmenin kendilerine sormuş
olduğu uygun sorular yardımıyla çözüm yollarını bulmalarını sağladığını vurgulamaktadır.
Aynı zamanda, Ö24’ün öğretmenin bu rolünü uygun gördüğü de söylenebilir. Ö24 ile Dönme
Dolap etkinliğinden sonra yapılan görüşmede, Ö24 öğretmenin etkinlik sürecindeki
yaklaşımından bahsetmiştir. İlgili alıntı aşağıda verilmiştir:
Ö24: Şöyle bir şey oldu yani buradaki ortam görüldüğü üzere hani biz Hocalarımız
bakıyor biz çözüyoruz bir çözüm yapacağımızın farkındaydım ben. Bir çözüm çıkacak bu
çıkmak zorunda çıkacağız hani hem çıkmak zorunda hem de biz bu soruyu çözebileceğiz
çözebilecek insanlarız az-çok. Hani o yüzden bir çözüm yapabileceğimize bir inancım
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vardı. Giderek azalıyordu bu ama bir inancım vardı yani bu bizim için bir olumluydu bir
çözüm çıkacak sonuçta. Bunun bir olumlu havası vardı her ne kadar da sürekli hata
yapsak da daha doğrusu sürekli hata değil bir hata yapmıyorduk, ilerletmiyorduk. Hani
çözümleri, fikirleri oluşturup bırakıyorduk bir sıkıntı çıkınca mesela şurada biz burada ilk
başta sinüs teoremini görsek yapsak yarım saatte bitiyordu soru. Yarım saatte bitirip geri
kalan iki buçuk saatte orda oturabilirdik. Ama işte olmadı biraz daha uzadı çözüm daha
eğlen, biz sürekli kavga eder bir havada olsak da eğlenceliydi yani. Bunun bir olumlu
havası oldu Hocalarımızın bize hani gösterdiği yollar işte burada hani şunu kullanın
demedi. Mesela “burasını nasıl aldınız” dedi, “bu alfa ne işinize yarar burada” tarzı
sorgulayıcı bizi de düşünmeye sevk eden olumlu bir hava içinde biz de yaptık. Hani
mesela ben 1,02 dakikalık bir şey bu yanlış bir düşünceymiş Hocamız burada “niye böyle
düşündün” hani “anlıktan anlayışın ne, anlık bize ne tarz düşünceler getiriyor” tarzı
sorularla beni doğruya sevk etti. Bu da olumlu bir durumdu. Çünkü hani bu yanlış böyle
olmaz dese kişinin, hani benimki kırılmaz biraz yüzsüz bir insanımdır da etkileyebilir
insanı yani. Benim düşüncelerim yanlış ben hani yapamam çok kırılgan insanlar var bu
konuda.
Yukarıdaki alıntıya göre, Ö24 öğretmenin soru sorma tarzına vurgu yaparak bu tür bir
yaklaşımın modelleme etkinleri uygulaması esnasında öğrenciler için çok olumlu
olduğunu ifade etmektedir. Ö24 ayrıca, öğrencileri sorduğu sorularla yönlendirmenin
onları daha fazla düşünmeye sevk ettiğini dile getirerek bunun öğrencilerin sonuca
ulaşmalarında yardımcı olduğunu söylemekte ve öğretmenin tavır ve davranışlarının
öğrencilerin motivasyonun yakından etkilediğini ifade etmektedir.
Ö9 ise “Ücretsiz Lunapark Treni Etkinliği” sonrasında yazdığı düşünce raporunda,
öğretmenin çözüm sürecinde yapmış olduğu müdahalelere dikkat çekmekte ve bu
müdahalelerin yerinde olduğunu dile getirmek suretiyle öğretmenin bazı durumlarda
müdahale etmesinin önemli olduğunu söylemektedir. Bu durumu örnekleyen düşünce
raporu bölümü aşağıdaki gibidir:
Bu soru sayesinde öğrenci çözüme gidemediğinde ya da yanlış gideceğinde öğretmenin
öğrenciye nasıl müdahale etmesi gerektiğini görmüş oldum. Düşündüğüm müdahale şekli
buydu; belki ama örnek vermem gerektiğinde aklıma belirli bir örnek gelmiyordu. Bu
soruda bizzat yaşayarak gördüm. Bize sorulan eğimin hangi noktada maksimum olacağı
sorusu, çizilen eğri ve bu eğrinin eğimi üzerine sorulan eğim değişimi sorusu soruyu
doğru algılamamı sağladı. Sınıfta çizdiğim şekle baktığım zaman şeklin özelliğini nasıl
fark edemediğimi düşünüyorum. İstemeden zaten istenen şekli çizmişim; ama son
bulduğumuz özelliği fark etmem de öğretmen rolü ön plandaydı benim için.

Buna göre, Ö9 öğrenciler çözüme ulaşmadığında veya yanlış bir yola saptıklarında
nasıl müdahale edildiğini öğrendiğini açıklamakta ve böyle bir müdahale yöntemiyle hemfikir
olduğunu ifade etmektedir. Öğretmen adayının ifadelerinden öğretmenin müdahale
sırasındaki sorularının içeriğinin ve sorma şeklinin, problem durumu daha açık anlaşılır hale
getirdiği anlaşılmaktadır.
Ö9 ayrıca “Su Deposu” etkinliğinden sonra kendisiyle yapılan görüşmede derslerini
yürüten öğretmenin dersteki rolünü değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeye göre, Ö9, eğer
öğrenciler yanlış yolda ilerliyorlarsa öğretmenin bu duruma müdahale etmesinin gerekliliğini
savunmaktadır. Bu görüşmeden alınan ilgili bölüm aşağıda sunulmuştur:
Araştırmacı: Grup çalışmanız esnasında soruyu çözerken dersinizi yürüten hocanızın
rolünü bir değerlendirebilir misin? Yani genel olarak sınıf ve etkinliğin uygulaması
esnasında ya da önceki etkinliklerin uygulaması esnasında Hoca nasıl bir rol üstleniyor?
Ö9: Bizi dinliyor, hiçbir yöneltme, yönelme olmadı şimdiye kadar. Hoca onun dışında
geliyor dinliyor bizi yani, soruyor. Mesela o haftada hoca bize sormuştu. Biz bir noktada
maksimum olacağını söylemiştik. Hangi noktanın olduğunu özellikle sormuştu bize. Biz
ona cevap verememiştik tam olarak.
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Araştırmacı: Yani nasıl olmalı sence?
Ö9: Bence hocanın, öğretmen yanlış yaptığında öğrenciye müdahale etmeli. Yani bu
yanlıştır diye değil de belki onun çözüm sürecini tekrar bir şekilde özetleyerek öğretmen
hani sonuna geldiyse baştan sona anlatamayacak ama bir şekilde hani özet geçerek
öğrenci orda hangi noktalarda hata yaptığına dikkat etmeli öğretmen. O hataya dair soru
yöneltmeli yani.
Araştırmacı: Peki, oluyor mu, oldu mu bugüne kadar, hoca bunu yaptı mı sence,
yapmadı mı?
Ö9: Hoca yapmadı, hoca bize sadece şeyde müdahale etti, hatta ben o 100 metreyi
neresi almamız gerektiği konusunda. Onda da hangisi olur diye sordu, yani şudur budur
diye sınıfta da açıklama yaptı zaten.

Yukarıdaki verilen görüşme bölümüne göre, dersi yürüten öğretmenin rolünü
değerlendirirken, Ö9 öğrenciler yanlış yaptıklarında veya yanlış bir yola saptıklarında
öğretmenin duruma müdahale etmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ancak, öğretmenin
müdahale ederken doğru sonucu ya da doğru yolu söylemesine gerek olmadığını, bunun
yerine öğretmenin problem durumu öğrencilere özetleyebileceğini ve öğrencilerin kendi
hatalarını bulmaları için çeşitli sorular sorabileceğini söylemektedir.
Bir önceki alıntıda Ö9’un bahsettiği aynı modelleme etkinliği için Ö14 ile yapılan etkinlik
sonrası görüşmede, Ö14 modelleme sürecinde öğretmenin oynadığı role vurgu yaparak
öğretmenin nasıl davrandığına yönelik bazı örnekler anlatmıştır.
Araştırmacı: Tamam, çözümle ilgili herhangi bir şey düşündün mü?
Ö14: Çözümle ilgili herhangi bir şey düşündüm mü, Hocam şimdi şey biz zaten hani
özellikle şu grafikleri yorumlarken ben hani şuna kendim çok dikkat ediyorum. Mesela bu
grafiğin bağımlı değişkenine, bağımsız değişkenine hatta biz Hoca ile tartışırken yine bir
şey oldu ben dedim ki ama Hocam burada bağımlı değişken dedim hani su miktarı dedim.
Şey bağımsız değişken su miktarımı falan dedim tabi Hocamız her zamanki gibi hiçbir
şey söylemediğinden dolayı kafamızı karıştırıp gitti.
Araştırmacı: Ne dedi ki kafanız karıştı?
Ö14: Hocam hani bir şeyler soruyor mesela kafamız karışıyor falan ama güzel oluyor
sadece şey diyor zaten diyorum: “Hoca geliyor kafamızı karıştıracak”.

Yukarıda verilen görüşme bölümünde, Ö14 öğretmenin çözüm sürecinde öğrencilerin
düşüncelerini doğrulatmaya yönelik sorularını cevaplamadığını ve problem durumunu daha
iyi anlayabilmelerini sağlamak için sorular sorduğunu belirtmektedir. Hatta Ö14 öğretmenin
süreçte sorduğu soruları “kafa karıştırıcı” olarak nitelendirmesine karşın, bu soruların onlar
için çok faydalı olduğunu kabul etmektedir. Görüşmenin devamında, Ö14 ders öğretmeninin
modelleme sürecinde oynadığı rolü değerlendirmeye devam etmiştir:
Ö14: Ya Hocam aslında ben Hoca’dan o kadar çok şey öğrendim ki yani hani
söylemediğinden dolayı değil aslında hani bize şöyle değildir değil. Size o kadar mantıklı
sorular soruyor ki ya hani bir şey de vardır ya… Hani düşün, ne vardır, siz mesela artık
ben de artık şey oldu ya ben bir şey yapıyorum ama ne yapıyorum hani. Mesela geliyor
şey böyle Hoca bir söyle “sen şuan neyi buluyorsun” diyor bana. Mesela “şunun, şunun
grafiğini çizer misin” falan diyor mesela. Hani o kadar mantıklı sorular soruyor ki tam
aslında var ya soruda sizin yanlışınızı öyle bir buluyor ki öyle bir çıkartıyor ki ama onu
soruyla bulduruyor size.
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Araştırmacı: Yani soru sorma tarzı…
Ö14: Tarzı çok iyi Hocam hani aslında şey kafamızı karıştırıyor hakikaten karıştırıyor ama
öyle bir karıştırıyor ki siz yani düşüne, düşüne, düşüne, düşüne aslında.

Bir önceki verilen görüşme bölümünde, Ö14 öğretmenin öğrencilerin hatalarını ve
problem durumundaki anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmada sorduğu soruların öneminin
çok büyük olduğunu ifade etmektedir. Ö14 öğretmenin mantıklı sorular sorduğunu ve bu
sorularla öğrencilerin kendi hatalarını kendilerinin fark etmelerini sağladığını belirtmektedir.
Ö14 bu ifadelerinden ayrıca kendisinin bu yaklaşımla işlenen bir dersi daha önce tecrübe
etmediği de anlaşılmaktadır.
Araştırmacı: Net bir şey söylemiyor doğru demiyor, yanlış demiyor.
Ö14: Hayır, kesinlikle hatta yüz ifadesinde bile bir şey yok yani bir şey bulamıyorsun.
Hoca da yok yani Hoca güldüğü zaman genellikle yanlış oluyor. Hocam hakikaten yani
çok kaliteli sorular soruyor bir kere bence Hoca yani tam böyle şey soruyor yani siz
yanlışınızı göreceksiniz yanlışınızı görmekle kalmayıp bir de doğrusunu da göreceksiniz
onun aslında öyle
Araştırmacı: Mesela spesifik örnek verebilir misin şu soruya özel mesela?
Ö14: Hocam ya ben hani gerçekten çok hatırlamıyorum ama mesela diyor ki biz mesela
hani hep yüksekliklere bakarak yani yüksekliği sabit tutup hacim kıyaslaması falan
yapmıştık. Mesela hani Hoca diyor ki bana diyor mesela şöyle, şöyle diyor hacim şöyle
şöyleyken bir tane diyor şöyle çiz şu şunun grafiğini çiz su miktarını çizin falan diyor. Hani
şuan gerçekten çok hatırlamıyorum ama ya inanın hani çok hoş sorular soruyor yani siz
anlıyorsunuz yani orda bir cinlik olduğunu.

Verilen alıntıya göre, araştırmacının Ö14’e dersi veren öğretmenin öğretmen adaylarını
doğru ya da yanlış gibi ifadelerle yönlendirip yönlendirmediğini sorusuna, Ö14 öğretmenin
mimik ve hareketlerini gözlemleyerek çözümlerinin doğru olup olmadığına yönelik fikir
edinmeye çalıştıklarını söylemektedir. Öğretmen adayına öğretmenin sorduğu sorulardan
örnek vermesi istendiğinde, Ö14 o anda herhangi bir örnek hatırlamadığını ifade etmiştir.
Araştırmanın video kayıtları incelendiğinde Ö14’ün bahsetmiş olduğu duruma örnek teşkil
edebilecek bir örnek durum “Su Deposu” etkinliğinde Ö14’ün de üyesi olduğu grubun çözüm
sürecinde yaşandığı ortaya çıkmıştır. Video kaydı çözümlenmek suretiyle aşağıda bölümler
halinde açıklanmıştır.
Öğretmen: Üç tane grafik çizdiğinizi görüyorum
Ö16: Evet
Öğretmen: Grafikleri çizerken nasıl kararlar aldınız? Neye göre çizdiniz?
Ö13: Şeklini göz önüne aldık.
Öğretmen: Şekli neyse ona göre çizdiniz. Peki, bana mesela şunu [Depo 3] çizmiş
miydiniz depoyu, nasıl çizdiniz onu bir anlatın bakalım?
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Şekil 4.2: Video kaydından elde edilen Depo-3 için çözüm görüntüsü (solda) ve çözümün kayıtlara
bağlı kalınarak araştırmacılar tarafından çizilen resmi
Ö16: Mesela şurası üçgen değil mi hocam yani alttaki üsttekiyle aynı değil.
Öğretmen: Değil. O koni gibi. Değil mi?
Ö14: Evet.
Ö16: Öncelikle hocam, burada su doldurduğumuz zaman yarım küre enlemesine
[deponun alt kısmı] büyüdüğü için yukarıya doğru su miktarı arttıkça h seviyesi yavaş
yavaş, biraz daha yavaş azalarak artacak. Yani azalarak artan doğrusuyla yükselecek
grafik. Bunun grafiği yani.
Öğretmen: Grafik azalarak artan şekilde olacak diyorsun.
Ö16: Yavaş yavaş artacak artık bir yerden sonra. Burası hep sabit olduğundan dolayı
[Deponun orta silindirik kısmı] silindir diyelim şuraya, a seviyesine kadar geldi, şurası a
seviyesi.
Öğretmen: Peki.
Ö16: a seviyesinden b seviyesine kadar silindir ve debi hep aynı olduğundan dolayı hep
sabit miktarda h yükseklik artıyor. Burası da [deponun en üst kısmı] koni zaten silindirin
3’te 1’i. Ama burada bir şey var işte. Burada eğim durmadan azalıyor ya, o yüzden bir
önceki eğriye göre eğimi biraz daha.
Öğretmen: Çok mu?

Yukarıda verilen video çözümlemesinde, öğretmen grup üyelerinin çözümde neler
yaptığını öğrenme adına bazı sorular sormaktadır. Öğretmen adaylarından Ö16 ise su
deposunu üst kısım, silindirik orta kısım ve yarım küre olan alt kısım olmak üzere 3 parçaya
ayırarak incelediklerini ifade etmektedir (Şekil 4.2).
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Şekil 4.3: Bütün grup üyeleri su deposunun grafiğinin çizimi için farklı fikirler öne sürerken

Ö16: Biraz daha yüksek, hayır şöyle olacak.
Ö13: Bana da şöyle olacak gibi geliyor.
Öğretmen: Hadi bakalım, farklı çizimler var.
Ö15: Ben öyle düşünmüyorum.
Öğretmen: Oooo, siz ciddi fikir ayrılığına düştünüz şimdi. 4 tane farklı fikir çıktı.

Yukarıdaki ifadeleren anlaşıldığı üzere, öğretmen adayları deponun üst kısmını
tanımlarken problem yaşamaktalar ve Ö16 öğretmene üstteki parçanın bir üçgen olup
olmadığını soruyor. Bu durum, Ö16’nın deponun üst parçasını bir üçgen olarak
düşündüğünü, gerçekte bir koni şekli olduğunu, Ö16’nın bu kabulünün ona bir sonraki video
çözümünün

devamında

görüleceği

üzere

bir

dizi

hata

yapmasına

sebep

olduğu

anlaşılmaktadır. Grup üyelerinin depo-3’ün alttaki ve ortadaki parçasının grafiklerinin
üzerinde hem fikir oldukları anlaşılmaktadır. Ancak, bütün grup üyeleri deponun en üstteki
koni şeklindeki parçanın grafiği üzerinde ayrı fikirler beyan ettikleri verilen konuşma
bölümlerinden anlaşılmaktadır ve bu duruma öğretmen tarafından da dikkat çekilmiştir.
Ö13: Hocam, şurası doğrusal, şöyle geliyor ya. Yani düz geliyor ya, buraya geldiği zaman
bunun sadece birazcık daha bundan dik olarak mı geçecek yoksa bundan aşağıdan mı
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geçecek ona karar veremedik. Yani eğimi bundan şuradakinden fazla mı olacak yoksa
şuradakinden az mı olacak?
Öğretmen: Nerede? Şu noktada mı bu noktada mı?
Ö13: Şu noktada.
Öğretmen: Tamam, tamam.
Ö13: Ona karar veremedik.
Öğretmen: İsterseniz şu kritik noktayı şurada bir düşünün bakalım. Kalem?
Ö14: Koni değil mi o?
Öğretmen: Orasını koni olarak kabul edersek, şöyle bir şey olduğunu kabul edelim.
Ö14: Ama yükseklikteki artış olmayacak mı?
Öğretmen: Sadece şunun grafiğini çizmek isterseniz, nasıl bir şey çizerseniz? Ne ile
neyin grafiğiydi bu?
Ö13: Su miktarı-yükseklik.
Öğretmen: Su miktarı ya da buna kısaca hacim de diyebiliriz belki. Değil mi?
Ö13: Evet.
Öğretmen: ve yükseklik. Bunu da h ile gösterelim. Evet.

Yukarıdaki konuşma dökümlerine göre, Ö13 çözüm sürecinde karşılaşmış oldukları
problemi açıklayarak, deponun orta kısmının sonu ile üst kısmının başı arasındaki geçiş
bölümüne dikkat çekmektedir. Öğretmen, su deposunun üst kısmının kaba-taslak bir çizimini
yaparak öğretmen adaylarına farklı bir açıdan bakmalarını sağlıyor (Şekil 4.4). Öğretmen
çizimi yaptıktan sonra, öğretmen adaylarına “Sadece şunun grafiğini çizmek isterseniz, nasıl
bir şey çizerseniz? Ne ile neyin grafiğiydi bu?” şeklinde sorular yöneltmek suretiyle
takıldıkları noktanın üzerinde daha fazla düşünmelerini sağlama çalıştığı görülmektedir.

Şekil 4.4: Öğretmen tarafından deponun üst kısmını temsil eden çizimin görüntüsü (solda) ve çizimin
bilgisayar yardımıyla çizilen görüntü temsili (sağda)
Öğretmen: Sen nasıl yapardın?
Ö16: Ben böyle yapardım. Üçgende benzerlik var. S, 3S, 5S desem. Ne olur?
Öğretmen: Hacimlere mi böldün?
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Ö16: Hacimlere böldüm. Direk toplam 9S. İlk önce 5S’i dolduracak, sonra…
Ö15: Şu yükseklikler olacak?
Ö16: Hepsi eşit.
Öğretmen: Yükseklikleri eşit aldın öyle mi?
Ö16: Evet.
Öğretmen: Hacimler nasıl değişir?
Ö13: S, 3S, 5S. Yok.
Öğretmen: Hacimler öyle mi değişir?
Ö16: Hani üçgende benzerlikte var ya, konide de aynıdır bence.
Öğretmen: Üçgende benzerlikte neyi karşılaştırıyorsun? 3, 5 dediğin?
Ö16: Hani hocam, üçgende şey oluyordu ya.
Öğretmen: Alanları mı?
Ö16: Evet. Alanları. Hacim de bence ilişkilidir diye düşünüyorum.
Öğretmen: Evet, anladım. İlişkilidir diyorsun?
Ö16: Evet, her türlü gerek

π r2 .

Ö15: Şurası mesela şöyle gidecekti. Normalde şöyleydi.
Ö13: Evet, o zaman şöyle olacak şurayı silelim.
Öğretmen: Nasıl oldu? Katılıyor musunuz? Hepiniz katılıyorsanız o zaman problem yok.

Yukarıdaki

diyaloglarda,

öğretmen

grup

üyelerine

grafiklerin

şekilleri

üzerine

düşünmeleri ve fikir geliştirebilmeleri nasıl çizdiklerine yönelik sorular sorduğu gözlenmiştir.
Öğretmen adaylarından Ö16 çözüm stratejisi olarak üçgen benzerliğini kullandıklarını ifade
etti. Ö16 üçgen benzerliğinden faydalanarak alanları oranlayarak S, 3S ve 5S gibi simgelerle
üçgendeki oranlarına göre alan dilimlerini belirtti (Şekil 4.5).

Şekil 4.5: Ö16’nın üçgen benzerliğini kullanarak koni çizimi üzerindeki çözümü

Öğretmen, Ö16’ya yaptıkları çözüm üzerine birçok sorular sormak suretiyle yapmış
olduğu

kavramsal

hatanın

alan

oranı

ile

hacim

oranının

karıştırılmasından
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kaynaklanabileceğini ve bu durumu fark etmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Yine yukarıdaki
diyaloglar göz önüne alındığında, Ö16’nın problem çözümünde direk olarak üçgen benzerliği
kullanmaya çalıştığı, yani koninin ilgili dilimlerinin alanları oranından hacimlerinin oranına
gitmeye çalıştığı ve alanlarının hacimle orantılı olduğunu dile getirdiği anlaşılmaktadır.
Öğretmen de öğretmen adayının yapmış olduğu hatayı kendisinin fark etmesi için “Üçgende
benzerlikte neyi karşılaştırıyorsun? 3, 5 dediğin?”, “Alanları mı?” şeklinde sorular soruyor ve
grup üyelerinin de bu duruma dikkatlerini çekmek için de onlara “Nasıl oldu? Katılıyor
musunuz?” şeklinde sorular yöneltiyor.
Öğretmen: Şimdi şu eksendeki [y ekseni] değerleri sabit aldığımızda eşit arıklarla
aldığınız, burasının [x ekseni] değişeceğini dolayısıyla farklı değerler çıkacağını
görüyorsunuz. Tamam, oradan gidiyorsunuz madem. Şuraya o zaman bir daha bakalım.
Bu S, 3S, 5S dediğiniz ne direk yazdığınız?
Ö16: Hocam benzerlikten
Öğretmen: Benzerlikte nedir o 3S?
Ö16: Hocam mesela 1’e 2 olsun.
Öğretmen: 1’e 2 değin ne?
Ö16: Şey, göstereyim hocam.
Öğretmen: Şu ile şu eşitse neresi 1 neresi 3?
Ö16: Hocam alanları oranı karesiyle doğru orantılı. Bu S ise tamamı 4S olacak. Buraya
da 3S kalıyor. Sonra aynısından bir daha çizince 5S kalıyordu.
Öğretmen: Tamam, dolayısıyla şuradaki alandan bahsediyorsun. Değil mi alandan?
Yüksekliklerini çarptığın için eşit mi olacak diyorsun?
Ö16: Evet, nasıl olsa burası x, burası 2x. Burası buraların kareleriyle doğru orantılı
olacak.
Öğretmen: Şimdi şöyle bir koni düşünelim. Diğeri de şöyle eşit olmalı, şöyle bir koni.
Devam da edebilir. Şuradaki hacim ve buradaki hacim 1’e 3 mü diyorsun?
Ö16: Hemen deneyeyim mi hocam?
Öğretmen: Dene bakalım.

Öğretmen ile Ö16 arasında geçen diyaloglar incelendiğinde, Ö16’nın hacim oranları
yerine alan oranlarını kullanabilirliğini savunmaya devam ettiği gözlenmiştir. Bunun üzerine
de

öğretmenin

öğretmen

adayının

takip

etmiş

olduğu

çözüm

yöntemine

yönelik

sorgulamasını sürdürerek öğretmen adayının yapmış olduğu hatasını kendisinin bulmasına
uğraştığı diyaloglardan anlaşılmaktadır. Öğretmen ve öğretmen adayı arasında geçen
konuşmadan anlaşıldığı üzere, koninin dilimlerinin hacimlerini üçgenin bölümlerinin
alanlarına oranı ile aynı olduğunu, yüksekliği ihmal ettiği görülmektedir. Bunun üzerine
öğretmen yeni bir çizim yapmak suretiyle öğretmen adayının dikkatini koninin şekline ve
hacmine çekmeye çalıştığı görülmektedir (Şekil 4.6). Öğretmen yeni çizmiş olduğu koninin
üzerinden soru sormaya devam etmekte ve öğretmen adayının dikkatini yüksekliğe çekmeye
çalışmaktadır. Fakat yukarıdaki diyaloglara göre öğretmen adayı öğretmenin dikkatini
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çekmeye çalıştığı nokta konusunda pek ikna olmuş görünmemekle birlikte yine de bu sefer
yüksekliği de hesaba katarak denemeye karar verdiği görülmektedir.
Ö16: Burası 1 ise burası 2 olmaz mı? Tamam, şuradan bir üçgen çizeyim. Bunun karesi
1, bunun karesi 4. Tamamının alanı ne olacak? Hımm, bunu h ile çarpacam, bunu 2h ile
çarpacam.
Ö14: Evet.
Ö16: Evet, yani burası S ise burası 7S oluyor.

Şekil 4.6: Öğretmenin çizdiği koninin hacmini gösteren görüntü (solda) ve çizimin daha belirgin resmi
(sağda)
Ö14: Evet, doğru.
Ö16: Hımm, biraz daha böyle artacak herhalde.
Ö14: Artacak, artıştaki artış da artacak bence. Çünkü ne olacak buraya geldiği zaman
mesela atıyorum burası 5Vh mesela hacim artacak. Şimdi buradan düşünürsek burası
8Vh. Burayı da eklediğim zaman ama küçük bir şey ekliyorum.
Öğretmen: Şimdi Ö16 bir anlatsın bakalım ne oluyor. En son geldiğin noktayı bir anlat
arkadaşlarına. Belki onlar katılmayacaklar yani. Yine bir hata bulacaklar.
Ö16: Şimdi ben koniyi üçgendeki gibi zannettim ama tekrar deneyince bunun yarıçapı ile
bunun yarıçapı 2.

π r 2h
3

. Hepsini de zaten 3e böldüğümüzden dolayı

π

katmayalım. r 2 h ile doğru orantılı büyüyecek hacimleri. Bunun r’si 1, 1.h
bunun r’si 2,
yani.

ile 3’ü hesaba
olacak, ama

2

2 .2h olacak. 8h olacak tamam mı? Yani burada S, burada da 7S kalacak

Yukarıdaki konuşma bölümüne göre Ö16, koninin hacmini hesaplarken kullanmış olduğu
üçgen ile koni arasında kurmuş olduğu benzerlikteki hatasını fark ettiği ve bunu düzeltme
yoluna gittiği görülmektedir. Bu bulgu, modelleme sürecinde öğretmenin oynadığı rolün
önemini ve öğretmenin öğrencilere yapmış oldukları kavramsal hatanın kendilerine fark
ettirmek için sorduğu soruların ve onlara yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu göstermesi
bakımından değerlidir. Öğretmenin modelleme etkinlikleri uygulama sürecinde oynadığı bu
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rol birçok öğretmen adayının dikkatinden kaçmamış ve yer yer yapılan görüşmelerde ve
yazmış oldukları düşünce raporlarında bu durumdan bahsetme gereği hissettikleri
görülmektedir. Yukarıdaki verilen durumun geneline bakıldığında, öğretmen öğrencilerin
yapmış olduğu kavramsal hatayı fark ederek bunun üzerine onlara yapmış oldukları hatayı
fark ettirebilme adına bir dizi soru sorma ve bunu yapmış olduğu çizimlerle destekleyerek
öğretmen adayların kendi hatalarını fark etmelerine çalıştığı açık olarak gözlemlenmektedir.
Bu duruma benzer durumlar öğretmenin diğer modelleme etkinlikleri kapsamında tüm
gruplarla yapmış olduğu konuşmalarda da gözlemlenmektedir. Modelleme etkinliklerinin
kullanımında

öğretmenin

sahip

olması

gereken

bilgi

ve

beceriler

Tablo

4.25’de

özetlenmektedir.
Tablo 4.28. Modelleme Etkinliklerinin Kullanımında Öğretmenin Sahip Olması Gereken Bilgi Ve
Beceriler Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Öğretmen
Adayı

Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Ö2

Böyle etkinliklerde öğrenciye nerede nasıl müdahale edileceğini bilmek bir öğretmen için
kendisi de böyle etkinlikleri daha önceden görmüş, yaşamış ve belirli seviyede dersini
almış olmalıdır. Ya da bu yeni bir uygulama olduğundan etkinlik üzerinden kendi
önceden neler olabileceğini (yanlışların ve doğruların) düşünmeli. Kendisi mantıklı
olduğuna inanmadığı bir etkinliği ya da anlamadığı ve çözüme varmakta güçlük çektiği
bir etkinliği uygulamamalı. Yine öğrenciler çözüm sunarken onları düşündürmeye sevk
ederek sorular sormalı.

Ö5

Bir öğretmenin modelleme sorusunu sınıfta uygulayabilmesi için öncelikle modellemenin
ne olduğunu bilmesi gerekir. Bunun yanı sıra öğrencilere nasıl yardımcı olacağını
saptanmalıdır. Ayrıca uygulayacağı etkinlik hakkında yeterli bilgiye sahip olmakla birlikte
olası çözüm yollarına açık olmalı ve gelebilecek sorular ve yaşanacak sorunlar hakkında
birkaç fikre sahip olmalıdır. Zamanı etkili bir biçimde kullanmalı ve etkinlik için yeterli
süreyi öğrencilere tanımalıdır.

Ö6

Modelleme sorularının sınıf ortamında verimli bir şekilde uygulanabilmesi için
öğretmenler öncelikle öğrencilere sordurtmak istedikleri kavramlara hâkim olmalılar,
öğrencilere aslında cevabı vermeden cevaba götürecek soru ya da cevaplar
yöneltmeliler, öğrenciler yanlış bir yoldayken bunu fark ettirebilmeliler.

Ö8

Öncelikle sınıf yönetimini bilmeli, uyguladığı modelleme hakkında, gerek çözümü, gerek
zorluk ve çözüm yaklaşımları hakkında önceden donanımlı olmalı, o modelleme
etkinliğini kendisi her şeyiyle sindirmiş olmalıdır. Süreyi doğru değerlendirip önceden bir
plan hazırlayıp ona uygun davranmalıdır. Öncesinde etkinlikte kullanılabilecek olan
matematiksel konu veya kavramları sınıfa öğretmiş olmalıdır.

Ö9

Öğretmenin sınıftaki rolünü iyi belirlemesi gerekiyor. Rehber konumunda olmalı ve
öğrenciye her bilgiyi hemen vermemeli, öğrencinin o bilgiye kendi varmasını sağlamalı.
Sınıf yönetimini iyi sağlamalı; çünkü grup sunumlarında oluşacak gürültüyü engellemesi
gerekir. Öğrencinin düşünme şeklini anlayarak hatalarını ona göre yönlendirmeli.

Ö10

Biz bu dersi alırken farklı tarza sahip hocalarımız oldu. Hepsi çok cool, anlayışlı,
hoşgörülüydü. Bu bize fikirlerimizi özgürce ifade etmemiz için doğru ortamı oluşturdu.
Ayrıca bu problem çözme dersinin temel aldığı felsefe temel alan bu tarzda başka
dersler almış olmalı bence öğretmenler. Ayrıca, matematik bilgisini etkin bir şekilde
kullanabilen öğretmenler vermelidir bu dersi.

Ö12

Öncelikle öğretmenin matematik bilgisi anlamında donanımlı olması gerekir.
Öğrencilerin problem aşamasında soracakları sorulara doğru cevaplar vermesi gerekir ki
öğrencileri yanlış bilgilendirmesin. Bu nedenle donanımlı olmalıdır. Aynı zamanda
hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı olmalıdır.
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Tablo 4.29. Modelleme Etkinliklerinin Kullanımında Öğretmenin Sahip Olması Gereken Bilgi Ve
Beceriler Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri (devam...)
Öğretmen
Adayı

Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Ö14

Bu modelleme etkinliklerinin uygulanması esnasında öğretmen öncelikle olarak sınıfa
hâkim olmalıdır. Ayrıca öğretmen öğrencilerin yapabileceği hataları ya da zorlanacakları
yerleri önceden tahmin edebilmeli, öğrencilerin yaptığı yanlışları kendilerinin bulmalarını
sağlamalı yani yönlendirici olmalıdır. Öğrenciler sorunun çözümünde herhangi bir yerde
hata yaptığı zaman öğretmen müdahale etmeli fakat bu müdahale onların yaptığı yanlışı
bulmalarına yönelik olmalıdır. Ayrıca iyi bir alan bilgisine sahip olmalı öğrenciler
herhangi bir çözüm yaklaşımı yaptığında öğrencilerin yapmak istediği şeyi yani bulmaya
çalıştıkları şeyi ya da durumları anlayıp yorumlayabilmelidir.

Ö15

Modelleme soruları nasıl hazırlanır? Öğretmenin bu sorunun cevabını bilecek becerilere
sahip olması gerekir. Aynı zamanda öğretmenin, modellemenin amaca uygun olarak
uygulayabilmesi becerisine sahip olmalıdır.

Ö17

Modelleme sorusunu çok iyi anlamış olmalı. Öğrencilerin karşılaşacağı zorlukları tahmin
edip, nasıl yaklaşması gerektiği konusunda fikir sahibi olmalı.

Ö23

Bu etkinliği uygularken öğretmen ilk olarak uygulama amacını bilmelidir. Niye sorduğunu
sorgulamalıdır. Matematiksel donanıma sahip olmalıdır ve öğrencilerin yordama gücüne
sahip olmalıdır.

Ö24

Modelleme sorularını sınıfta verimli bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenin
kullanacağı sorunun en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekir. Ayrıca sorunun incelediği
matematiksel kavrama da hâkim olması gerekir çünkü öğrencilerin soruyu çözerken
karşılaşacakları her türlü soruna karşı bir çözüm üretebilecek ve onları doğru yola
yönlendirebilecek olmalıdır.

Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin kullanımı ile ilgili düşünceleri genel
olarak alan bilgisi, modelleme pedagojisi bilgisi, modelleme bilgisi, modelleme etkinliklerinin
doğası bilgisi ve sınıf yönetimi bilgisi başlıkları altında toplanabilir. Tablo 4.26’da elde edilen
verilerin analizi çerçevesinde öğretmen adaylarının öğretmenlerin bilmesi gerektiğini
düşündükleri bilgiler özetlenmiştir.
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Tablo 4.30. Modelleme Etkinliğinin Kullanımı İçin Gerekli Bilgiler

Alan Bilgisi
• Sorgulatılmak
istenen
kavrama
hâkim olmalı
• Alan bilgisi
açısından
donanımlı
olmalı

Modelleme
Pedagojisi Bilgisi

Modelleme Bilgisi

Modelleme
Etkinliklerinin
Doğası Bilgisi

Sınıf
Yönetimi
Bilgisi

• Nerede, nasıl
müdahale
edeceğini bilmeli

• Modelleme
bilgisine sahip
olmalı

• Etkinlikleri daha
önce çözmüş
olmalı

• Yeterli süre
vermeli

• Öğrencileri
düşünmeye sevk
etmeli

• Benzer dersler
almış olmalı

• Etkinlikle ilgili
öngörüleri olmalı
(Çözüm yolları,
öğrenci soruları,
olası hatalar vs.)

• Öğrencileri nasıl
yönlendireceğini
bilmeli
• Yönlendirici
sorular sormalı
• Rolünü iyi bilmeli
• Rehber
konumunda olmalı
• Öğrencinin bilgiye
kendisinin
ulaşmasını
sağlamalı

• Etkinlikle ilgili
şüphesi olmamalı
• Modelleme
sorularını
hazırlama
bilgisine sahip
olmalı

• Sınıf
yönetimini
bilmeli
• Plan
hazırlamalı
ve uymalı
• Fikirlerin
özgürce
ifadesi için
ortam
hazırlanmalı
• Hoşgörülü,
anlayışlı ve
sabırlı
olmalı

• Öğrenci düşünme
şekilleri bilgisine
sahip olmalı
• Etkinlikleri amaca
uygun
kullanabilmeli

Tabloda görüldüğü üzere, modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında verimli bir şekilde
kullanılabilmesi için öğretmenlerin farklı boyutlarda bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği
öğretmen adaylarının görüşleriyle ortaya konmaktadır. Bu görüşlerde öğretmen adaylarının,
öğretmenlerin sahip oldukları bilgileri modelleme sürecine yansıtmalarının önemine vurgu
yaptıkları da söylenebilir.
Öğrenci düşünme şekilleri
“Öğrenci Düşünme Şekilleri” çalışmaları, modelleme etkinliği uygulaması sonrası
düşünce raporları, bireysel görüşmeler ve dönem sonu anketinden gelen veriler kapsamında
raporun bu bölümünde öğrenci düşünme şekillerinin öğretmen rolü açısından sınırlı bir
analizi verilecektir. Öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili daha kapsamlı bir analiz “Alan Bilgisi ve
Pedagojik Alan Bilgisi” başlığı altında raporun daha sonraki bölümünde verilmektedir.
Öğretmen adaylarının dönem sonu ankete verdiği cevaplar, öğrenci düşünme şekilleri
çalışmalarının kendilerine öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımlarını görme imkânı sunduğunu,
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öğrencilerin yapabilecekleri olası hatalardan haberdar olmalarını, öğrencilerin matematiksel
kavramlar hakkında ne ve nasıl düşündüğünü, ne tür zorluklar çektiklerini görmelerini
sağladığını göstermektedir. Bu durumlar aşağıdaki alıntılarla örneklenmektedir.
Ö16: Bu zamana kadar görmedikleri, yapmadıkları bir etkinlikle uğraştıklarında ve günlük
yaşam probleminin farkındaysalar hele inanılmaz benim bile aklıma gelmeyen çözümler
2
geliyor. Hız treninde ölçeklendirme ve mgh, ½ mv kullanmaya çalışma gibi. Öğrenci,
çözmek için her türlü yola deniyor. Fakat sağlama yapma becerilerinin düşük olduğunu
gördüm bu zamana kadarki öğrenci çözüm kâğıtlarını inceleyip, videoları izlediğimde.
Ö11: İzlediğimiz öğrenci videoları ve incelediğimiz öğrenci çözüm kâğıtlarında gördüğüm
kadarıyla, öğrenciler soruları farklı yönleriyle görebiliyorlar, doğru sonuca ulaşan kesim
de oldukça büyük modelleme soruları öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini
anlamada bu ölçüde oldukça etkili. Sorulara getirdikleri çözümler onların neyi bilip neyi
bilmediklerini bize gösteriyor.

Öğretmen adaylarından Ö16 ve Ö11, öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının
öğrencilerin çözüm yaklaşımlarındaki farklılığın ortaya çıkarılmasında önemli olduğunu dile
getirmiştir. Ayrıca modelleme sürecinde öğrencilerin nasıl bir çözüm süreci içinde
bulunduklarını öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarında görebildiklerini söylemişlerdir.
Ö6: Modelleme sorularının öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini anlama
konusunda yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal bir matematiksel sorusundan
soruyu bir formüle göre çözmek yerine öğrenciyi o konuyu sorgulayarak çözdürtmeye
çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde de konuyu hangi nokta da anlamadıklarını, bunu nasıl
düzeltebileceğimizi görmüş oluyoruz.
Ö20: Öğrencilerin sorunun çözümüyle ilgili yaptıkları çalışmalarla, o soruda sorgulanan
matematik konusunu anlayıp anlamadıklarını, o konuyla ilgili oluşan yanlış fikirleri, o
konunun anlaşıldığını fakat uygulamasında sorunların olup olmadığını görmemizde,
öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri çok yardımcı olmaktadır.

Ö6 ve Ö20, öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının öğrencilerin anlamadıkları
noktaları, olası hata yapılan kısımları göstermesi açısından ve olası hataların nasıl
düzeltilebileceği anlamında kendilerine yol gösterdiğini ifade etmiştir.
Ö7: Modelleme soruları sayesinde bazı matematiksel kavramlar hakkında neler
düşündüklerini öğrendim. Ya da kavramları nerelerde, ne düşünerek kullanmaya
çalıştıklarını öğrendim. Bu etkinliler sayesinde öğrenciler bu şekilde de düşünebilir
diyerek farklı fikirler sunabiliyorum. Ya da sorduğumuz soruya nasıl cevap
verebileceklerini kısmen kestirebiliyorum
Ö8: Sınav sorularıyla ders esnasında, öğrencilerin aslında o matematiksel konu hakkında
nasıl düşündüklerini tam olarak anlayamıyoruz. Modelleme sorularıyla gerek
somut(çözüm kâğıtları), gerekse sözel(sunumlar) olarak öğrencilerin neleri nasıl
düşündüklerini, neleri bilip bilmediklerini, hangi konular arasında bağlantı kurup hangi
matematiksel kavramları kullandıklarını net olarak görebildiğimiz ve değerlendirebildiğimiz
için, düşünme şekilleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyoruz.
Ö10: Modelleme sorularını öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri bakımından
değerlendirirsek; bu sorular sayesinde öğrencilerin neleri bilip neleri bilmedikleri nerelerde
zorluk yaşadıklarını daha kolay anlayabiliriz. Böylece olaya daha sıcakken müdahale edip
eksikleri ve yanlışları düzeltebiliriz.
Ö24: Modelleme soruları içeriğinde bir sürü fikir barındırır. Öğrenci bu fikirlerden hangisini
kullanıyorsa o fikri daha iyi anladığını ve kullanabildiğini gösterir. Bu da bize bir
öğrencinin nerelerde iyi ve nerelerde kötü olduğunu gösterebilir. Ayrıca konuları nasıl,
kullandığı kavramları ne amaçla ve hangi sonuca ulaşmak için kullandığını görebileceğim
için öğrencinin bizim anlattığımız matematik konusundan ne anladığını görebiliriz.
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Ö25: Öğrenciye bir modelleme sorusu ya da bir matematik sorusu sorduğumda soruya
nasıl yaklaşabileceği, nasıl bir çözüm geliştirebileceği konusunda öngörülerim artmasını
sağladı. Öğrencinin çözümünde neyi niçin yaptığı, nasıl bir düşünce sürecinde geçtiğini
tahmin etme adına birçok şey kattı.

Yukarıdaki alıntılarda öğretmen adayları, öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının
kendilerine matematiksel kavramlar hakkında ne düşündüğü, nasıl düşündüğü bilgilerini
sağladığını ifade ederek öngörüde bulunma ve nerede nasıl müdahale etmeleri noktasında
yol gösterici olabileceğini söylemiştir.
Ö14: Daha öncede belirttiğim gibi, aslında ilk defa bu ders sayesinde öğretmen adayı
olduğumun farkına vardım. Çünkü en basitinden daha önceleri kendimi bir öğrenciyi
yerine koyup, yapabileceği hataları tahmin etmeye çalışmamıştım. Öğrencilerin yanlış
algıladıkları kavramları, zorluklarını, eksiklikleri ve güçlü yönlerini görmek ileride
mesleğimi yaparken bana inanılmaz fayda sağlayacaktır. Bu ders bu anlamda bana yol
gösterici oldu.

Ayrıca bu çalışmaların öğrencilerin anlamakta zorluk çektiği kısımları görmelerine
yardımcı olduğunu açıklayan Ö14, öğretmen olduklarında bu bilgilerin faydalı olacağını
belirtmiştir. Özetlemek gerekirse, öğretmen adayları öğretmenlerin modelleme etkinlerini
kullanırken öğrencilerin matematiksel kavramları nasıl düşündüklerini, nerelerde güçlük
çektiklerini, olası yapılabilecek hataları ve çözüm yollarını, farklı çözüm yaklaşımlarını
görmeleri ve anlamaları bakımından öğrenci düşünme şekilleri bilgisinin faydalı olacağını dile
getirmiştir.

Grup çalışması
Etkinlik sonrası düşünce raporlarından ve bireysel görüşmelerden elde edilen veriler
analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının modelleme sürecinde grup olarak çalışmayı
çoğunlukla olumlu ve verimli buldukları söylenebilir.
Tablo 4.31. Öğretmen Adaylarının Kendi Grup Çalışmalarını Değerlendirmesi
Etkinlikler
Öğretmen
Adayı
Ö17 (1. Grup)

Yaz İşi

Dönme
Dolap

Caddede
Park yeri

Zıplayan
top

Ücretsiz
Lunapark
Treni

Su
Deposu

Verimli

Verimli

Verimsiz

Verimsiz

Verimli

Verimli

Ö14 (2. Grup)

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Ö5 (3. Grup)

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Verimsiz

Ö10 (4. Grup)

Verimli

Verimli

Verimli

-

Verimli

Verimli

Ö9 (5. Grup)

Verimli

Verimsiz

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Ö23 (6. Grup)

Verimli

Verimsiz

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Ö24 (7. Grup)

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Verimli

Tablo 4.27’de özetlendiği gibi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu etkinlilerin çözüm
ve tartışma sürecinde grup çalışmalarının verimli olduğunu belirtmektedir. Ek olarak, bazı
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öğretmen adayları da grup yerine bireysel çözüm yapmış olsalar zorlanabileceklerini
düşünmektedir. Bununla birlikte bazı öğretmen adayları uygulanan etkinliklerden birkaçında
verimsiz bir grup çalışması geçirdiklerini söylemektedir. Bu durum aşağıdaki verilerle
örneklenmektedir.
Araştırmacı: Peki, grup çalışmasının verimli olduğunu düşünüyor musun çalışma
sürecinde?
Ö5: Kesinlikle çünkü tek başıma hani o şeyin altından kalkabilir miydim bilmiyorum hem
çok zamanımı alırdı hem de yani şu farklı bir şey kullanabilirdim büyük ihtimal. Şu dokuza
üçlük şeyde matris değil de çarpmayı değil de başka bir şey kullanırdım. (“Yaz İşi”
Etkinliği)
Araştırmacı: Peki, Ö24, hemen bu noktada soralım, grup çalışması nasıl oldu sizin için?
Ö24: Grup çalışması iyi. Ben grupla çalışmayı severim çünkü neden, değişik fikirler olur,
değişik bakış açıları olur benim göremediğimi o arkadaş görür beni eksiğimi o tamamlar
onunkini ben tamamlarım daha hızlı bir sonuca ulaşılır. Bazen de daha zor ulaşılır sonuca
grup çalışmasıyla bireysel çalışma arasında zaman farkı olur bazen kısa olur, bazen uzun
olur. Çünkü ben göremem benim göremediğimi arkadaş daha da körleştirir daha sapa bir
noktaya getirebilir hiç işin içinden çıkılmaz. Ama bu soruda grup iyi şey ürettik yani.

Bu diyaloglarda da görüldüğü gibi, Ö5 ve Ö24 “Yaz İşi” etkinliğinden sonra yapılan
görüşmelerde, grup çalışmalarının genel olarak verimli geçtiğini ifade etmişlerdir. Ö5,
modelleme etkinliğini bireysel olarak çözüp çözememe konusunu bilmediğini, farklı yollara
sapabileceğini belirtmekte, Ö24 ise grup çalışmalarının faydalarından bahsederken farklı
fikirlerin ve bakış açılarının ortaya çıktığını, grup üyelerinin süreçte birbirlerinin göremeyeceği
noktaların diğer üyelerce fark edilebildiğini söylemektedir. Buna karşın grup çalışmasının
çözümü çıkmaza sokabileceğini, bireysel çalışmanın da faydalı olabileceği yanlar olduğunu
ifade etmektedir.
Araştırmacı: Peki, grup çalışmasını nasıl değerlendiriyorsun? Gerçi sizin grup bu hafta
iki kişiydi de.
Ö23: Hani bizim grupta fazla bir şey [tartışma] olmamıştı. İşte benim söylediğim direk
oldu. Yani aksine bir şey olmadı. Yani direk benim çözümümden gittik yine. (Dönme
Dolap)
Araştırmacı: O zaman grup çalışması açısından devam edersek grup çalışmasının
verimli olduğunu düşünüyor musun?
Ö10: Kesinlikle Hocam, kesinlikle çok verimli yani. Özellikle böyle bizden bir şeyler yani
nasıl diyeyim, ispat değil bu soru. Daha böyle düşünmemizi istiyor, kafa yormamızı
istiyor. Böyle sorularda kesinlikle grup çalışması gerekiyor, bence. Nasıl diyeyim, yani
ben o kosinüs teoremini buldum; ama ben birinci soruda hiçbir şey yapamazdım belki
eğer arkadaşlarım orada sinüs teoremini söylemeselerdi ya da yüksekliği nasıl
hesaplayacağımızı bilmeselerdi. Öyle düşünüyorum yani ben sadece ikinci soruyu
çözerdi. Üçüncü soruyu, belki dördüncü, birinci soruya hiçbir şey yapamazdım. Bu grup
çalışması sayesinde olan bir şey bence. Arkadaşlarımızın fikirlerini aldım, ne
yapacağımız konusunda tartıştık ve bir çözüm yoluna ulaştık. (Dönme Dolap)

“Dönme Dolap” etkinliği sonrasında Ö23 ve Ö10 ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde,
Ö23 grup çalışmasında 2 kişi olarak bulunduklarını ve grup çözümü ve tartışması sürecinin
fazla oluşmadığını, kendisinin fikirlerinin diğer üyeye baskın geldiğini ve bu şekilde çözüme
gittiklerini belirtti. Buna karşın Ö10, modelleme etkinliklerinin doğası gereği bu tür etkinliklerin
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üzerinde çok düşünme ve grup üyelerinin çözüm sürecinde belirttiği fikir ve önerilerin çözüme
ulaşmada etkili olduğunu vurgulamıştır.
Ö17: Yani olumsuz bir şey olmadı ama şeyi fark ettim, hani bu hafta Ö18 yoktu, hani
Ö18’le ilgili bir problem değil de kesinlikle, 2 kişi olunca ya soru kolaydı, hani daha az
yorulduk. Şu da şöyle mi, bu da böyle mi derken birbirimizi daha çok yoruyordu, şimdi
böyle gayet sakin sakin çözdük yorulmadan. Yani gruplar iki kişi mi olsa bilmiyorum.
Araştırmacı: O da sana farklı bir bakış açısı sağladı o zaman gruplar 2 kişi mi olmalı 3
kişi mi 4 kişi mi? Hangisinde daha…
Ö17: Şu da var yani, başka soruda çözebilir miyiz 2 kişi? Bu soru kolay, kolay kolay
diyorum ama diğerlerine oranla, görmemiz çözmemiz daha kısa ve daha kolay oldu. Hani
mesela diğer sorularda tabii ki Ö18’in de çok şey katkısı oldu. Ama 3 kişi olunca o onu
söylüyor, o onu söylüyor, falan zaten çözüm süreci de uzun sürüyor.

Ö17 ile yapılan görüşmede, grup çözümü ve tartışma sürecinin daha hızlı olduğunu
bunun sebebinin grup üyesi sayısı ile ilişkili olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Grupta
daha fazla kişinin olmasının gereksiz tartışmalara ve çözüm sürecinin uzamasına neden
olabileceğini belirtti.
Araştırmacı: Evet, peki grup çalışması yine faydalı mıydı sizin için?
Ö14: Evet, tabii ki Hocam ya grup çalışması iyidir, grup çalışmaları güzel ya.
Araştırmacı: Bazen de çıkmaza giriyorsunuz ama.
Ö14: Evet, bazen çıkmaza giriyoruz ama çıkıyoruz genelde.
Araştırmacı: Tamam.
Ö14: En son nerde çıkmaza girdik Hocam?
Araştırmacı: Ben çok hatırlamıyorum da ikili çalıştığınız zamanlardan falan hatırlıyorum,
ikişerli, ikişerli bulunduğunuz zamanları hatırlıyorum.
Ö14: Evet, ama Hocam orda şeydi ya birazcık dedik ki iki tane farklı çözüm çıkaralım
artistlik yapalım o yüzdendi aslında birazcık. (Su Deposu)
Araştırmacı: Peki. Grup çalışma sürecinizi nasıl değerlendiriyorsun Ö9 bu soruya özel
olarak?
Ö9: Hani genel olarak zaten hepimiz soruyu çözmüştük. Belki şu noktada Ö8’in söylediği,
bilmiyorum hani benim aklıma gelir miydi, mesela silindirken birden genişliyor. O yüzden
orda bir.
Araştırmacı: Durağanlaşma var.
Ö9: Durağanlaşma olacak diye. Yani grup çalışmamız iyiydi, güzeldi. Ayrılmadık,
beraberdik. Hatta hocam, hani diyorlar hala konuşuyorlar mı diye? Allah Allah diyoruz, biz
mi bir hata yaptık, niye herkes, biz bitirdik, problem vardır herhalde. (Su deposu)

Yukarıdaki alıntılara göre, “Su Deposu” etkinliği sonrasında öğretmen adaylarından
Ö14 ve Ö9 ile yapılan görüşmelerde, Ö14 ile Ö9 grup çalışmalarının genel olarak iyi
olduğunu ifade etmektedirler. Ö9 grup olarak çözüme ulaştıklarında, diğer grupların hala
çözüm sürecinde olduğunu gördüklerinde grup olarak çözüm yolları ile ilgili kuşku
duyabildiklerini ifade etmektedir. Bireysel görüşmelerin yanında öğretmen adaylarının her
etkinlik sonrası yazdıkları düşünce raporlarında grup çalışmalarının genellikle verimli
olduğunu ifade ettikleri de görülmektedir. Bu ifadeleri destekleyen alıntılar aşağıdaki gibidir.
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Ö2: … ve grubumuz sayesinde çözüm üretmek ve aklıma bir yol gelmesi gayet kolay ve
eğlenceli olduğundan ve aklımdaki fikirlerin benzerini onlarda düşündüğünden bir arada
toplanmamız zor olmadı. Arkadaşlarımın düşünceleri ve yorumları soruyu daha da
anlamama yardımcı oldu. Gayet eğlenceli ve güzel çözümler ürettiğimizi düşünüyorum.
(Yaz İşi)
Ö12: Grup çalışmalarının modelleme sorularında iyi sonuçlar verdiğini ve modelleme
çalışmalarında grup çalışmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünürüm. Grup halinde
soruyu çözmek daha verimli oluyor çünkü farklı düşüncelerin bir arada olması çözüm
yoluna daha çabuk ulaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda yanlış bir düşüncelerimiz
olduğunda gruptaki diğer arkadaşlarımız bunu hemen fark ediyor ve neden yanlış
olduğunu hemen bize söylüyor. Sizin aklınıza gelmeyen ama arkadaşınızın aklına gelen
önemli bilgileri değerlendirme fırsatınız oluyor. (Dönme Dolap)
Ö6: Diğer hafta da çözdüğümüz sorular grupla çalışmaya daha elverişliydi. Fakat bu soru
diğer sorular gibi fazla zor olmadığı için bireysel olarak da çözebilirdik ama yine de grupla
çözerek daha kısa sürede çözüm yolunu gördük ve çözüme ulaştık. (Zıplayan Top)
Ö15: Problem üzerinde çalışırken eğrilerin hareketlerini somut olarak hızlı bir şekilde
ilişkilendiremediğimi gördüm. Ancak bu grup çalışmasıyla eğrileri tek tek olaylar üzerinde
inceleyerek nasıl isimlendirildiğini ve buna bağlı olarak ne gibi tutumlar sergilediğini
öğrenmiş oldum. Bütün bunları öğrenirken de arkadaşlarımla olan grup çalışmasına etkin
bir şekilde katılmış oldum. Geçmiş problemlerde olduğu gibi aklıma takılan yeri kendim
düşünmek yerine grup arkadaşlarıma söyleyerek hep birlikte çözüme ulaştırmış olduk ve
ya grup arkadaşlarım için de sorun olan noktayı açığa çıkarmış oldum ve yine hep birlikte
düşünerek bunu da çözüme ulaştırmış olduk. Bu yüzden grup çalışması beni bu hafta
karşılıklı bilgi alışverişine ve düşünce alışverişine gayet açıktı ve hepimiz farklı şeyler
öğrendik. (Su Deposu)

Bu raporun “Matematiksel Modellenin Matematik Öğretiminde Kullanımı ile ilgili
Düşünce ve İnançlar” başlıklı bölümün altındaki “Kullanım Yöntemi” alt başlığıyla öğretmen
adaylarının öğretmen gözüyle modelleme etkinlikleri nasıl uygulamayı tercih ettiklerine
yönelik bulgulara yer verilmişti. Bu bulgulara göre öğretmen adayları genellikle grup
çalışması yöntemini kullanmak istediklerini ifade etmektedirler. Bununla birlikte elde edilen
veriler öğretmen adaylarının grup oluşturma ve grupları yönetme konularında farklı
düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. Grup çalışmasını yaptırmayı tercih eden
öğretmen adaylarının yanıtları incelendiğinde grupları oluşturma şekillerinin amaca göre
farklılık gösterdiği, gruptaki kişi sayısını belirlemede kişisel tercihlerin rol oynadığı tespit
edilmiştir.
Araştırmacı: Peki, bu soruyu lisede uygulayacak olsan, öğretmen gözüyle bir
değerlendirmen gerekirse, nasıl uygulardın?
Ö23: Uygulanabilir olarak geliyor bana. Yani bunu uygulama koşulunda şey yapardım.
Yine öğrenci bunu günlük hayatta, daha çok kullandığından araba park etme, park sorunu
da çok yaşandığından ülkemizde nasıl park ederiz, nasıl şey yaparız? Daha kolay
çözüme ulaşacağımı sanıyorum. Şimdi ben, bunu işte sınıfta uygulasam bu sefer hep
demiştim ben heterojen yapardım hep grupları diye; ama bunda seçim olduğundan ve
daha kolay işlem olacağından, yani serbest bırakırdım öğrencilerimi kendi gruplarını
oluşturması koşuluyla.

“Caddede Park Yeri” etkinliği sonrası Ö23 ile yapılan görüşmede, genellikle her
seviyeden öğrencilerin olduğu (heterojen) gruplar oluşturmayı tercih ettiğini, soruya göre
bunun farklılaşabileceğini, örneğin bu soruda öğrencilerin kendi isteklerine bırakmak
istediğini ifade etmiştir.
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Araştırmacı: Grup çalışması olsaydı 3 kişilik gruplar olduğunu söylemiştin kendiniz için,
peki sınıf ortamında uygularsan kaç kişi olmasının uygun olduğunu düşünüyorsun?
Ö17: Ben 2 diye düşünüyorum hep çünkü çocukları düşünüyorum yani 3-4 çocuk birbirine
saygı duymayabilir, çünkü o yaşta insanın olgunlaşması belli bir seviyede. Birini bastırma
öne çıkma sürekli bir kişinin çözümü olabilir burası ya da bir kişinin hiç etkisi olmaz. O
yüzden iki kişinin olması daha iyi mutlaka etkileşime geçer onlar. Ama 4 kişilik bir grupta
iki kişi etkileşime geçer iki kişi geride kalır o yüzden 2 kişinin olması daha iyi. Bu sınıf
sayısına da bağlı tabi. 24 kişilik bir sınıfta iki kişilik bir grup yapmak zor olabilir-3 kişilik
grup daha iyi tabi.

Ö17, “Dönme Dolap” etkinliği sonrası yapılan görüşmede, gruptaki birey sayısını
belirlerken öğrencilerin bazı özelliklerinden (örneğin, birbirine saygı duymama, tam
olgunlaşmamaları), gruptaki dinamikler (birbirlerinin görüşlerini bastırma, etkisiz olma) veya
sınıf mevcudu gibi durumlara göre hareket edebileceğini belirtmiştir.
Ö9: Öğrencilerime çevrelerindeki araç park alanlarını düşünmelerini, araçların
yerleşimlerinin nasıl olduğuna dikkat etmelerini isterdim. Farklı yerleşimler
düşüneceklerdir; bu yerleşimlerden hangisini seçerlerse daha az yer kaplayacaklarını
düşünmelerini isterdim. Bunların ardından hadi bunu matematiksel olarak gösterelim
hangisi daha uygun çıkacak derdim ve soruyu öğrencilere dağıtırdım. Öğrencilerden
aldığım ilk düşüncelerden sonra aynı yerleşimi seçenleri aynı gruba koyardım. Bu grupları
3-4 kişilik oluştururdum. Oluşan gruplar kendi tezlerini kanıtlamaya çalışırlardı. (Caddede
Park Yeri, Düşünce raporu).
Ö24: Bu soruyu bir sınıfta grup olarak uygulamak daha verimli olabilir. Çünkü farklı fikirler
ile çözülebilecek bir soru olduğundan öğrenciler kendi ürettikleri fikirlerle diğer
arkadaşlarının fikirlerini karşılaştırabilirler ya da beraber düşünerek fikirler üretebilirler.
(Caddede Park Yeri, Düşünce raporu).

Elde edilen verilerin analizi öğretmen adaylarının modelleme etkinlik uygulama
tasarımlarının kişisel tercihlerine ve amaçlarına göre değiştiğini göstermektedir. Örneğin,
öğretmen adaylarından Ö9 öğrencilerini düşünce sistemlerine göre gruplandırarak farklı
düşüncelerin gruplar tarafından tartışılarak doğru sonuca ulaşılmasını amaçlarken, buna
karşın Ö24 ise grup içerisindeki farklı fikirlerin tartışılmasını böylelikle yeni fikirler üretilmesini
savunmuştur. Ö24 gruptaki birey sayısı ve gruplandırma şekli ile ilgili herhangi bir tercih
sunmamış, daha çok grubun işlevini ön planda tutmuştur.
Öğretmen adaylarının modelleme dersinde grup çalışması hakkında neler öğrendiğine
yönelik cevapları analiz edilerek öne çıkan görüşler Tablo 4.32’de sunulmuştur. Buna göre,
• Modelleme etkinliklerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi,
• Farklı fikirlerin ve çözüm yaklaşımlarının ortaya çıkarılabilmesi,
• Grup üyelerinin birbirlerinin bilgi yönünden eksik yönlerini tamamlaması,
• Grup tartışma sürecinde her türlü görüşün değerlendirilmesi ve çözüme ulaşılması
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yönlerinden grup çalışmasının yararlı olduğu öğretmen adayları tarafından dile getirilmiştir.
Sonuç olarak grup çalışmasının bazı sınırlılıkları ile birlikte; örneğin, grup çalışmalarında
baskın bir karakterin gruptaki diğer üyeleri etkisizleştirebileceği gibi, genel olarak modelleme
etkinliklerinin uygulanmasında etkili bir yöntem olduğu ve olumlu karşılandığı ve öğretmen
adayları tarafından benimsendiği görülmüştür.
Tablo 4.32. Öğretmen Adaylarının Grup Çalışması Hakkındaki Görüşleri
Öğretmen
Adayı

Görüşler

Ö3

Matematik öğretiminde modelleme soruları uygularken grup çalışması kesinlikle
yapılmalı. Öğrenciler kendi fikirlerini aralarında tartışmalı ve bu şekilde doğru çözüme
ulaşmalı. Çünkü birinin yanlış fikrini diğeri doğru fikriyle kapatabilir ve çözümlerini daha
anlaşılır ve doğru bir şekilde yapabilirler.

Ö12

Grup çalışması bize sorular üzerinde bizim göremediğimiz noktalarda diğer grup
arkadaşlarımızın görüp bizimde görmemizi sağladı. Bu durumda problemi daha iyi
çözmemizi sağladı.

Ö2

Bizim etkinliklerde grup çalışması yapmamız etkinliklere katkısı ve sınırlılıkları
getirdiğini raporlarımızda her etkinlik için değindik zaten. Genel olarak baktığımızda
böyle etkinlikler grup çalışması için oldukça elverişlidir bence.

Ö23

Grup çalışmaları olarak baktığımda ise genelde grup içinde etkin bir kişinin rol oynadığı
gözüküyor. Bunun için bu tür etkinliklerde yeri geldiğinde heterojen yeri geldiğinde de
homojen grup oluşturulması taraftarıyım.

Ö10

Sorular daha çok grup çalışmasına yönelik sorular olduğu için sınıfta sorular grup
çalışmasıyla uygularım. Sağlıklı çözümler için en az 3, en fazla 5 kişilik gruplar
oluşturarak sınıfta uygularım.

Ö16

Grup çalışmaları: Bir öğrencinin yanlış görüşünü, diğer bir arkadaşı çürütüp
destekleyebiliyor. Ayrıca farklı düşünceleri de değerlendirme fırsatı oluyor. Bu
bağlamda grup çalışması çok yararlıdır.

Ö24

Ayrıca grup çalışması ile oluşturulan bireysel fikirlerin arasında nasıl geçişler
sağladığını ve öğrencilerin farklı bakış açıları yakalamasına yardımcı olduğunu
gördüm.

Ö14

… Tüm bunların uygulanması sırasında ise grup çalışması yaptırılmalı ve gruplar
heterojen yapıya sahip olmalıdır.

Ö13

Grup çalışması matematik öğretiminde kullanıldığında akran yardımlaşması açısından,
bilgi paylaşımı açısından yararlı olduğunu öğrendim.

Ö8

Grup olarak çalışmanın, bireysel çalışmaya göre zaman, farklı düşünce, yapılanların
onaylanması yönleriyle daha verimli olduğunu gördüm.

Ö6

Modellemenin; matematik öğreniminde etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü başta
grup çalışması olmak üzere öğrenciler kendi aralarında tartışmış, bilgilerini paylaşmış
oluyorlar, eksik yerlerini görüp tamamlama imkânı bulmuş oluyorlar.

Ö20

Grup çalışması; farklı fikirlerin ortaya atılıp, o fikirlerin tartışılmasına neden olduğunu
düşünüyorum. Çözüme giderken farklı yolların denenmesini sağlar.

Ö17

Grup çalışmasıyla farklı fikirleri kendi fikirlerimizle birleştirmeyi öğrendim. Ayrıca çözüm
sürecinde karşılaştığımız zorlukları beraber gidermeye çalıştık. Bu açıdan da faydalı
oldu.

Ö11

Grup çalışması; yine ilerde meslek hayatımda modelleme soruları için öğrencilere grup
yaparak bu tarz sorular çözdürmem gerektiği fikrini kattı. Çünkü biz soruları çözerken
farklı fikirler ortaya çıktığı için grup çalışmasında gerektiği kadar yararlandığımızı
düşünüyorum.
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Uygulamayı planlama ve yönetme
Burada “Uygulamayı planlama ve yönetme”, bir modelleme etkinliği uygulama
öncesinde öğretmen adaylarının neler yapması gerektiği (örneğin, modelleme etkinliği
seçme, uygulama planı hazırlama), uygulama sürecinde modelleme etkinliğini uygulama
yöntemi (örneğin gruplama ya da bireysel uygulama), uygulama sürecinde oynadığı
öğretmenlik rolü ve uygulama sonunda yaptığı faaliyetleri yürütme ve yönetme anlamında
kullanılmaktadır. Bu bağlamda bu bölüm, şuana kadar ve bundan sonraki bölümlerde analiz
edilen ve bulgularına değinilen birçok süreci içinde barındırmaktadır. Bu nedenle, bu
bölümde daha çok öğretmen adaylarının uygulama öncesinde ve uygulama sürecinde
yaşamış oldukları durumlar ve uygulama deneyimi sırasında modellemenin sınıf ortamında
kullanılması ile ilgili edindikleri bilgiler, raporun diğer bölümlerinde verilmişse ilgili bölümlere
atıf yaparak, ilk defa bu bölümde yer veriliyorsa bulgular ve bunları destekleyici kesitler bu
bölümde yansıtılmak suretiyle raporlanmaktadır.
Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu modelleme etkinliği uygulama öncesinde bir
uygulama planı geliştirmişlerdir. Öğretmen adaylarının bu uygulama planını hazırlarken
nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik düşünceleri “Uygulama deneyimi” bölümün altında
raporlanmıştır. Uygulama sürecinde öğretmen adaylarının çoğunluğu uygulama tasarımı
olarak grup çalışmasını tercih etmeyi düşündükleri (bk. Tablo 4.22) ifade etmişlerdir. Bazı
öğretmen adayları ise uygulayacakları modelleme etkinliğinin özelliğine ve matematiksel
kavrama göre grup ya da bireysel çalışma şeklinde uygulayabileceklerini belirtmişlerdir.
“Uygulama deneyimi” kısmında detaylı olarak açıklandığı üzere, öğretmen adayları
hazırladıkları uygulama planına uymaya çalıştıklarını, uygulama sürelerinin tanziminde
sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek bir sonraki uygulamada buna göre uygulama planında
yapacakları değişiklikleri örnekleriyle ifade etmişlerdir. Bu bulgular öğretmen adaylarının
modelleme sürecinde modelleme etkinliklerini uygularken öğrenmiş oldukları “Modelleme
etkinlikleri uygulama yönergesini” dikkate aldıklarını, ancak öngöremedikleri problemlerin
ortaya çıkabildiğini, bu problemleri bir sonraki uygulamada düzeltmeler yaparak daha etkin
bir uygulama yönetimi gerçekleştirmek istediklerini göstermektedir.
Proje raporlarından elde edilen verilere göre öğretmen adayları modelleme sürecinde
öğretmenlerin uygulamanın yönetiminde aşağıdaki durumlara dikkat etmeleri gerektiğini
belirtmişlerdir:
•

Uygulama yapacağı sınıfın özelliklerini bilerek uygulama planı hazırlamalı,

•

Uygulama planını esnek hazırlamalı ve plana uymalı,

•

Hataları bulduran ve doğru çözüme yönelten sorular sormalı,

•

Grupları dolaşmalı ve çözüm süreçlerinden haberdar olmalı,

•

Zaman tanzimini iyi bir şekilde yapmalı,
276

•

Sınıfa hâkim olmalı,

•

Grupları homojen ve isteğe göre oluşturmalı,

•

Kesin yargılardan kaçınmalı (Doğru, yanlış gibi),

•

Çözüm yolları farklı olan gruplara sunum yaptırmalı,

•

Uygulama sonunda genel toparlama yapmalı

Bu tespitleri destekleyen öğretmen adaylarının raporlarından alınan alıntılar aşağıdaki gibidir:
Ö12: Bunun için öncelikle öğretmenler sınıfın özelliklerini iyi bilmeliler. Daha sonra yine
sınıfın durumuna göre uygulama planı hazırlamalıdırlar. Sınıfın durumuna göre uygulama
planını yönetmelidirler. … Öğretmen öncelikle her grubun yanına giderek sorunun
anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenmeli. Anlaşılmayan yerler varsa öğrencilere yol göstererek
yardım etmeli. … Daha sonra öğretmen grupların çözümlerini sunma aşamasına
geçtiğinde çözümleri farklı olan grupların çözümlerini sunmasına öncelik göstermelidir. …
Daha sonra öğretmen öğrenciler sunumunu tamamladıktan sonra dersi toparlama
aşamasına geçmelidir. Burada öğrencilerin tüm fikir ve düşüncelerini son olarak
öğrencilere hatırlatmalı bu düşünce ve fikirlerdeki yanlış ve doğru olan fikirleri öğrencilerle
paylaşmalı daha sonra dersi bitirmelidir. (4. Grup)
Ö15: Bu sürecin kesinlikle bilen ve eğitimi olan öğretmenler tarafından yapılması
gerektiğine inanıyorum. Çünkü sınıf yönetiminin dışında etkinliğin uygulanma sürecinde
öğretmenin çok iyi bir rehber olması ve önceden sorulacak olanları tahmin etmesi
gerektiğini düşünüyorum. … Bu yüzden öğretmenler uygulama planını hazırlarken
öncelikle öğrencinin düzeyine uygun bir süre ayarlaması yapmalı. Bunun dışında
öğretmen uygulama planını kullanacağından ve adım adım ilerleyebileceğinden emin
olmalı. Bu planı hazırlarken de çıkabilecek her türlü engele karşı tedbirli olmalı ve buna
uygun olarak uygulama planının esnek olmasını sağlamalıdır. (2. Grup)
Ö2: Sınıfa hâkim olabilmeli ama onları bunaltacak derecede ciddiyet ve gerginlikten
kaçınmalı diye de düşünüyorum. … Yardımcı olma derken doğrudan cevabı söylemeleri
değil onları doğruya yönlendirecek sorular ve cevaplar yöneltebilmeli öğrencilere. …
Dersi toparlarken de tüm fikirlerin ortada olduğu, soruları kendisinin yöneltip cevapları
herkesin duyabildiği, karmaşa oluşmadan alabildiği görüş ve düşüncelerden sonra fikirleri
genel bağlamda toplaması gerektiğini, yanlışla doğruyu fark ettirdiğini kendisinin ve
öğrencilerin görebildiği bir uygulama planı oluşturmaya dikkat etmelidir. (7. Grup)
Ö23: Öncelikle sınıfa hâkim olmalı öğretmen. Seviyesinde otoritesini kurmalıdır.
Yapacağı etkinlikte de uygulayacak olduğu sınıfı ve seviyesini iyi belirlemelidir. (6. Grup)
Ö6: Sınıf uygulama sürecini düşündüğümde öğretmenlere en çok birden fazla çözüm
yaklaşımının olabileceğini kesin doğru ya da yanlış demeden ve onları yönlendirmeden
önce nedenleriyle çözüm yaklaşımlarını değerlendirmelerini, grupları homojen olarak
ayarlamalarını, sorunun kolay anlaşılır olmasını sağlamalarını, gelecek sorulara önceden
cevaplar hazırlamalarını süreyi doğru ayarlamalarını öneririm. (3. Grup)

Yukarıda verilen kesitlerde, modelleme etkinliklerinin uygulanması sürecinin yönetimi
açısından öğretmenlerin dikkat dikkat edilmesi gereken durumlar ifade edilip bu durumlara
dikkat edildiğinde modelleme uygulamalarının amacına ulaşacağı öğretmen adayları
tarafından dile getirilmektedir.
Teknoloji kullanımı
Etkinlik sonrası düşünce raporları ile bireysel görüşmelerden elde edilen veriler,
öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun modelleme sürecinde teknolojik araç kullanımının
çözüm sürecinde ve işlemleri sonuçlandırmada süreci hızlandırdığı, bazı denklemlerin
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köklerini bulmada yarar sağladığını düşündüğünü göstermektedir. Buna karşın, bazı ileri
teknolojik araçların (örneğin grafik hesap makinesi) kullanımının önbilgi gerektirmesi teknoloji
kullanımının sınırlılıkları olarak ifade edilmiştir. Bu bulguları destekleyen alıntılar aşağıda
verilmektedir.
Araştırmacı: Bu zorlukları aşmak için neler yaptınız? Yani nasıl aştınız bu işlemlerdeki
hatalarınızı?
Ö24: İşlemlerdeki hatalarımızı işte hesap makinesini kullandık. Orada hesap makinesiyle
daha kesin bir sonuca ulaşmaya çalıştık. Daha çok hesap makineleriyle hesaplamalar
yaptık. Hesap makinesiyle yapmamıza rağmen yine de hatalar olmuş. Ama onları da
sonradan düzelttik işte. İki kişi daha yaptık. O hesap makinesini kullanarak bizim
işlemlerden doğan hataları ortadan kaldırdık.

Öğretmen adaylarından Ö24 ile yapılan görüşmede, Ö24 çözüm sürecinde işlem
hataları yaptıklarını, bu hatalarını hesap makinesi kullanarak ortadan kaldırdıklarını ifade
etmiştir.
Ö9: Elle hesap yapmaya kalktığımızda çok zorlanacağımızı düşünüyorum.
Araştırmacı: Ama sizin belirlediğiniz strateji biraz da işlemleri de belirledi.
Ö9: Evet, ama şuraya a koyduğumuzda hani Pisagor yaptığımız zaman da çok karışıktı.
Hani tamam, fiili belki hem sil hem.
Araştırmacı: Yani teknoloji gerekiyor.
Ö9: Evet, teknoloji gerekiyor.
…
Araştırmacı:
değil...

İkinci dereceden bir denklem çıkıyor. Kökleri böyle çok bilindik şeyler

Ö9: Evet, o problem olurdu yani. Elle çözemezlerdi [lise öğrencileri]. Hani teknolojiyle biz
çözdük yani.

Ö9 ise teknolojik araç kullanmayıp el ile hesaplama yapmalarının zor olacağını
belirterek bu tür işlemlerde teknolojik araçlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Aynı
görüşmenin devamında Ö9, çözüm sürecinde denklemin köklerini bulurken hesap makinesini
kullandıklarını, denklemin köklerini el ile çözemediklerini ifade etmiştir.
Ö2: Problemi modellerken teknolojiyi kendimiz kullandık diyemem ama hocalarımızın
hesap makinesini kullanması sayesinde çözümümüzün hızlandığını belirtmeliyim.
Denklemin kökünün pratik olarak bulmak çözümümüze katkı sağladı.
Ö24: Bu soruyu çözerken teknolojik alet olarak ileri hesaplama yeteneği olan hesap
makinesine başvurduk. İşlemlerimiz daha kolay bir şekilde çözebildik.
Ö8: Problem çözümünde teknoloji olarak hesap makinesi kullandık. Eğer hesap makinesi
kullanmamış olsaydık ne kadar bir bilinmeyenli de olsa ikinci dereceden katsayıları
tamsayı olmayan bir denklemi çözmek için uzunca zaman harcamamız gerekirdi. Bu
konuda bize makinenin çokça yardımı oldu. Aynı zamanda trigonometrik değerlerin
hesabında da faydalanmış olduk.

Yukarıda etkinlik sonrası düşünce raporlarından yapılan alıntılarda, öğretmen adayları
modelleme etkinliğinin çözümünde teknolojik araç olarak hesap makinesini kullandıklarını
ifade ederek bunun çözüm sürecini hızlandırmada kolaylık sağladığını belirtmişlerdir.
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Ö5: İşlem kullanacağımız hani fazla işte işlem de yoktu da yani yine de şu işte tanjant
açıyı bulma şeyimiz vardı. Hesap makinesi dağıttınız ama onlardan bulamıyorduk, o
şekildeydi.

Teknolojik araçların modelleme sürecindeki sağladığı kolaylıkların yanında bazı
sınırlılıklarının olduğunu söyleyen Ö5, sınırlılığa örnek olarak hesap makinelerinin özelliklerini
tam olarak bilinmemesi ve kullanımı için önbilgiye ihtiyacın olduğunu ifade etmiştir. Ö5,
hesap makinesini kullanmada çektiği zorluğu etkinlik sonrası yazdığı düşünce raporunda da
vurgulamıştır.
Ö5: Problem üzerinde çalışırken birçok zorlukla karşılaştım. Bunlardan en önemlisi de
sinüs değerini bildiğimiz bir açıyı hesaplamamız oldu. Çünkü bazı hesap makineleri
radyan olarak sonuç belirtirken bunu dereceye çevirmemiz gerekebiliyordu. Ve hesap
makinelerinin kullanımı da yeterince karışıktı.

Sonuç olarak öğretmen adayları teknolojinin modelleme sürecinde kullanılmasının
yararları olduğunu, bunun yanında bazı önbilgiler gerektirmesi nedeniyle teknolojik
araçlarının kullanımının zorlaşabileceğini belirtmişlerdir.
Uygulama deneyimi
Uygulama öncesinde gruplar geliştirdikleri modelleme etkinlikleri için uygulama planı
hazırlamışlardır. Uygulama planı hazırlarken dikkat ettikleri hususlar gruplara göre Tablo
4.29’da betimlenmiştir.

Tablo 4.33. Grupların Uygulama Planı Hazırlarken Dikkat Ettikleri Unsurlar
Gruplar

Planda Dikkat Edilen Unsurlar

Gruplar

Planda Dikkat Edilen Unsurlar

Grup 1

Öğrencilerin çözüm fikirleri
Olası çözüm yolları

Grup 5

Uygulama süresinin belirlenmesi
Hedeflenen kazanımlar
Kazanımların nasıl verileceği
Olası öğrenci soruları ve
cevapları

Grup 2

Öğrencilerin düşünme süreçleri
Öğrencilerin olası hataları
Uygulama süresinin belirlenmesi
Planın uygulanabilir olması

Grup 6

Sınıf düzeyi
Öğrenme alanı
Hedeflenen kazanımlar

Grup 3

Uygulama süresinin belirlenmesi
Hedeflenen kazanımlar
Olası öğrenci hataları

Grup 7

Öğrencilerin bakış açıları
Öğrencilerin olası tutum ve
davranışları
Uygulamanın sıkıcı olmaması

Grup 4

Uygulama süresinin belirlenmesi
Hedeflenen kazanımlar
Kullanılacak araç ve gereçler
Görev dağılımı
Sınıf düzenlemesi
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Tablo 4.33’a göre gruplar uygulama planı hazırlarken çoğunlukla uygulama süresine,
hedeflenen kazanımlara ve olası öğrenci hatalarına dikkat etmişlerdir. Bunun yanı sıra
uygulama hazırlarken dikkat edilen noktalar gruplara göre farklılaştığı da görülmektedir.
Örneğin 1. gruptaki öğretmen adayları öğrencilerin çözüm sürecinde geliştirdikleri fikirleri
önemserken, 7. grup ise öğrencilerin etkinliğe yönelik bakış açılarını, öğrencilerin
gösterebilecekleri tutum ve davranışları uygulama planında önemsediklerini söylemiştir. Bu
durumları gösteren alıntılar aşağıdaki gibidir.
Ö10: Uygulama planı oluştururken zaten daha önce bize bir uygulama planı örneği
verilmişti orada anlatılanlardan yola çıktık. Uygulamanın hangi sınıflara yapılacağını
belirledik. Ders sürelerini de göz önünde bulundurarak öğrencilerinde sıkılmayacağı
şekilde uygulama süresinin hesapladık. Toplam süreyi uygulama yapacağımız için
parçalara ayırdık sorunun açıklanması için örneğin 5 dakika verirken sunumlar için yarım
saat verdik bu süreyi kendimiz de içinde bulunduğumuz için o koşullara göre
değerlendirip verdik. Öğrencinin bu soruda neler kazanması gerektiğini düşünerek ona
göre soru ve uygulama planı oluşturduk. Öğrencinin bu soruda ne gibi beceriler
kullanması gerektiğini düşündük. Uygulama da öğrencilerin hangi araç ve gereçleri
kullanması gerektiğine karar verip onları ayarlamaya çalıştık. (4. Grup, Proje raporu)
Ö23: Uygulama planı oluştururken hangi sınıf düzeyinde hangi öğrenme alanı içinde
hangi kazanımlara etkinliğimizi oturturuz gibi düşünceler vardı. Buna göre bizde planımızı
oluşturduk. Sonra plandaki her bir boşluğu en iyi neleri ekleriz, buna bakarak planımızı
oluşturduk. (6. Grup, Proje raporu)
Ö24: Biz uygulama planını oluştururken öğrencilerin çözüm için en fazla yolu nasıl
görürler, sorunun içindeki bütün kavramları nasıl görürler, farklı tartışma ortamlarında
farkı çözümler karşısında ne tarz tutumlar takınırlar gibi düşüncelerin üzerinde durduk.
Ayrıca bizim yaptığımız uygulama lise öğrencileri düşünülerek onların hoşlanabileceği bir
yöntemdi. Fakat lise düzeyinin üzerinde olan bizim sınıfta uygulanınca ve zaman kısıtlı
olunca maalesef istediğimiz verimi alamadık. (7. Grup, Proje raporu)

Öğretmen adayları hem proje raporlarında hem de uygulama sonrası görüşmede
yaşadıkları süreci değerlendirmelerinde, öğretmen adayları uyguladıkları modelleme
etkinliğinin çözümünde öğrencilerin farklı fikirler ortaya koyduklarını, bazen bekledikleri
yaklaşımlar ortaya çıktığını ancak beklemedikleri yaklaşımların da gerçekleştiğini ifade
etmişlerdir.
Ö12: Ters orantı var ya onu kullandılar.
Ö10: Evet. Biz, zaten hani ilk d’yle e’yi kesin bulacaklarını düşünmüştük, diğerleri
arasında. Farklı çözümlere ulaşacakları düşünmüştük. Aynen böyle çıktı, yani
beklediğimiz gibi. Güzeldi yani.
Araştırmacı: Peki, bunun amacı farklı çözüme ulaşmak mıydı?
Ö10: Evet, sorunun amacı zaten oydu Hocam. Söylemiştim. Hocam, tek bir çözüm yolu
değil farklı çözüm yollarını içeren bir soru hazırlamak istemiştik. Onu da arkadaşlardan
gördük yani farklı çözüm yollarını denedik.

Yukarıda verilen kesitte, 4. grupta yer alan öğretmen adayları uyguladıkları modelleme
etkinliğinde farklı çözüm yaklaşımları elde etmeyi amaçladıklarını, bu beklentilerine uygun
olarak öğrencilerin çözümler geliştirdiklerini söylemiştir.
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Araştırmacı: Peki, aslında şey soracaktım. Siz söylemiş oldunuz. Uygulama öncesi ne
bekliyordunuz, peki nelerle karşılaştınız? Beklemediğiniz durumlar oldu mu? Öyle
sorayım.
Ö11: Oldu.
Ö10: Ben şeyi beklemiyordum hani direk toplarlar, hani oranlarlar diye düşünmüştüm;
ama kişiyi paraya bölmeyi ya da parayı kişiye bölmeye hani daha kısa bir çözüm hani
matematiksel işlem de daha az gerektiriyor, hepsini teker teker bulmaktansa. Onu
düşündüler.
Araştırmacı: Aralarında ters orantı vardı.
Ö10: Evet, hani onu düşündüler. Kişi sayısı artacak, o oranı hani oran büyüdükçe o
sıralamayı yaptılar. İşte bu grup yine puanlandıramaya gittiler. Yani…
Araştırmacı: Beklemediğiniz çözüm yaklaşımları sundular yani.
Ö10: Evet. Beklemiyordum.

Aynı görüşmenin devamında öğretmen adayları bekledikleri çözüm yaklaşımlarının
yanında beklenmedik çözüm stratejilerinin de öğrenciler tarafından sunulduğunu dile
getirmiştir.
Ö17: Şey ama en azından şey, fıskiyeleri daha bir direk karesel değil de daha farklı
şekilde de yerleştirme fikrinin olabileceğini düşünmüştüm. Ama şey fikri geldi. Üst üste
fıskiyelerin ıslanmasını, üst üste olmasını neden göz ardı ediyoruz yani.

Benzer olarak Ö17 beklenmedik çözüm yaklaşımına kendi grubunun (1. grup) etkinlik
uygulamasında karşılaştıklarını ifade etmiştir.
Ö8: Sorunun çözüm yaklaşımları gerçekten çok farklı ve güzeldi. Soruyu daha önce farklı
gruplara uyguladığımızdan olası birkaç durumu zaten önceden tahmin etmekteydik. Ama
sınıf uygulamasında tahminlerimizin dışında daha farklı çözümler geldi. Esas çözüm fikri,
eşit olasılığın her puana denk gelen alanın eşit olmasıyla sağlanması durumuydu. Bunu
sağlayan her çözüm aslında doğru ve geçerli bir çözüm olacaktı. …Bizim en olası
beklediğimiz çözüm daireyi merkezden yarıçapları çizerek 10 eşit alana ayırmalarıydı(1).
Tabi daire halkalarının yarıçaplarını değiştirerek alanlarını eşit tutup da biz çözüm yolu
belirlenebilirdi (2). Dışarıdaki uygulamalarda genelde 1. durum akla gelirken sınıf
uygulamasında gruplar genelde 2. durumu göz önünde bulundurdular. Tabi farklı
çözümler de vardı. Mesela puanlama sistemini 1 den 9 a kadar düşünerek bir Sudoku
şeklinde tahta tasarımı önerisi geldi ki bu bizim grupça çok beğendiğimiz bir durumdu.
Gerçekten de puanların olasılıkları eşit olacak ve kimi zaman 1 sayısının yanına 9
gelerek oyunun heyecanı da artacaktı.

5. grupta yer alan öğretmen adaylarından Ö8 de uyguladıkları modelleme etkinliklerine
yönelik bekledikleri gibi çözüm yaklaşımlarının geldiğini, bunun yanında tahminlerini dışında
çözüm yaklaşımlarının da geldiğini ifade etmiştir. Modelleme uygulamaları sırasında,
grupların çoğunda modelleme etkinliklerini anlaşılmasında güçlükler yaşandığı öğretmen
adayları tarafından belirtilmiştir. Öğretmen adayları bu güçlüklerin, etkinliklerinin yapısal
sorunları, etkinlik metnindeki dil-anlatım problemleri, etkinlikte tam olarak ne istediğinin
anlaşılamaması ve verilenlerle istenenler arasında bağlantı kuramama gibi sebeplerden
kaynaklandığını belirtmişlerdir.
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Tablo 4.34. Modelleme Etkinliklerin Uygulamasında Etkinliklerin Anlaşılması İle İlgili Sorunlar

Gruplar

Yapısal
Sorunlar

1. Grup

X

Dil-Anlatım
Sorunları

İlişkisel veya Mantıksal
Sorunlar

Sorun
Yaşanmadı

X

2. Grup

X

3. Grup

X

X

4. Grup

X

5. Grup

X

6. Grup
7. Grup

X
X

Tablo 4.34’da betimlendiği gibi etkinliklerin anlaşılması noktasında en çok karşılaşılan
sorun metnin dil-anlatımındaki sorunlar olduğu görülmektedir. 2., 3. ve 6. gruplar
hazırladıkları etkinliklerde soru metnindeki dil-anlatım problemleri nedeniyle öğrencilerin
soruları anlamakta güçlük çektiklerini ifade etmiştir. 1. ve 7. gruplardaki öğretmen adayları
uygulama sırasında hazırladıkları etkinliklerde sorunun yapısından kaynaklanan teknik
problemler yaşadıklarını dile getirmiştir. Bu durumu destekleyen kesitler aşağıdaki gibidir.
Araştırmacı: Bu soruda kalmıştık, hani soruyla ilgili ne söylüyordun?
Ö23: Ha işte yani böyle yaratıcı düşünceler. İşte hangisini daha çok insan görüyor. Onun
fikrini yani hedef kitlenin daha çok ulaşırız fikri. Yani bazı gruplarda tam oturdu; ama
orada biz işte soruyu ifadede ya yanlış anlatmışız ya da onlar yanlış anladı. İşte her tür
için iki tarifemiz vardı. Bu her tarifeyi beş defa kullanmalarını istedik. Bunu sadece bir
grup bizim istediğimiz gibi anlamış. Diğer gruplar tam anlayamamış. Bir karışıklık oldu
herhalde. Yani sorunun anlaşılma sürecinde öyleydi. (Dil-anlatım sorunu, Uygulama
sonrası görüşme, 6. Grup)
Ö15: Sorunun anlaşılmasında bazı gruplarda problem durumu ile istenilen arasında tam
olarak bir bağlantı kuramadıklarını ifade ettiler. Bunun dışında öğrenciler soru üzerinde
verilen görselin nasıl kullanılacağını veya bu görsel ile ne tür bir ilişki kuracaklarını
bilemediklerini söylediler. Bu tür sorunlar karşısında öğrencilere ilişkiler arasında bazı
ipuçları vermeye başladık. Örneğin etkinlikte yer alan soru ifadesinde ‘’en geç’’
kelimesinin anlaşılmaması üzerine grafik üzerinde inceleyebilirseniz anlamlı olacağını
söyledik. Bunun dışında şekil üzerinde anlaşılmayan ağaç yoğunluğu ile ilgili
anlaşılamayan noktalar üzerine hayal etmelerini ve biraz daha somut düşünmelerini
sağlamaya çalıştık. Bütün bunlar ile beraber en büyük sorun ise yangının nerde başladığı
sorusuydu. Öğrenciler her zamanki gibi sorunun net olmasını bekledikleri için
belirtilmeyen bir ifade fazlasıyla eksiklik olarak gelmişti. Bunun üzerine ise yangının
herhangi bir yerde başlayabileceğini tekrar vurguladık. Ancak bununla birlikte gelecek
olan grafik farklılıklarını da göz ardı etmemelerini söyledik. (Dil-anlatım ve İlişkisel
sorunlar, Proje raporu, 2. Grup)
Ö2: Genel olarak anlaşılamayacak bir soru değildi bence. Sadece çözüm üretmek farklı
olarak nasıl bir fikir oluşturabilirler üzerine düşündük ki füzenin yüksekliğine takılıp
düşünebilirlerdi bu sorunu da füzenin yüksekliğini ihmal edildiğini belirterek aştık. (Yapısal
sorun, Proje raporu, 7. Grup)

Öğretmen adayları uygulama sonrası görüşmelerde ve proje raporlarında uygulama
sırasında modelleme sürecinde öğrencilerin bazı zorluklar yaşadıklarını gözlemlediklerini
söylemiştir. Öğrencilerin modelleme sürecinde yaşadıkları zorlukları, etkinlikte verilen
materyallerin kullanılmamasından dolayı sürecin uzaması, çözüm aşamasında tercih
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yapmakta

güçlük

yaşamaları,

sorudaki

grafiklerin

ve

verilenlerin

tam

olarak

okunmamasından dolayı çözümde tıkanmaları, sürece zihnen katılamamadan dolayı bağlamı
kavramadaki güçlükler olarak belirlemiştir.
Ö17: Ama Hocam biz şu kâğıtlar dağıttık. Bizim istediğimiz şeydi, resim yaparak
görmeleriydi. Benim grubumda tamamen o kâğıtları hiç umursamadan direk işte Ö15’in
sorusu gibi soru yapmaya çalıştılar. Bayağı bir uğraştılar, uğraştılar. Ben müdahale
etmedim. Sadece izledim. Sonra müdahaleden sonra hani bu kâğıdı kullanın, çizim yapın
dedikten sonra çözebildiler. Yani burada soruya çok fazla teşvik etmiş gibi olduk.
Araştırmacı: Yani görsel çizimin önemli olduğunu…
Ö17: Evet, hatta şey yani tamam, demek ki hiçbir şey boş değil. Bu kâğıdı dağıttıysanız,
bunun üzerinde çözeceğiz deyip çözdüler. Yoksa o kâğıtlara öyle müdahale etmesem
eminim çözemeyecekler. (Verilen materyali dikkate alamama, 1. Grup)

Yukarıdaki verilen uygulama sonrası görüşme kesitinde Öğretmen adaylarından Ö17,
uygulama başında dağıtmış oldukları materyali dikkate almadan çözmeye çalıştıklarını, bu
neden çözüm sürecinde tıkandıklarında müdahale ederek verilen materyali kullanmaları
gerektiğini söylediğini belirtmiştir. Öğretmen adayları modelleme etkinliklerinde verilen
materyalin kullanılmadığı durumlarda çözüm sürecinde öğrencilerin ilerleyemediklerini ifade
etmiştir.
Ö12: Öğrenciler seçeceği kanalları belirlemek için bir takım kriterler oluşturmuşlardı. Bu
kriterlerden hangisini göz önüne alarak seçim yaparlarsa en doğru seçimi yapmış
olacakları konusunda biraz zorlandılar. Yani öğrenciler hangi kriterin kendilerine en iyi
seçimi yaptıracakları konusunda kararsız kalarak seçim yapmakta zorlandılar. (Çözüm
sürecinde tercih yapmama güçlüğü, Proje raporu, 4. Grup)
Ö23: Öğrenciler tarifeleri ve türleri belirlemede zorluklar yaşadılar. Birde bütçemiz 5000tl
ile kısıtlıydı. Bunu en az artıracak şekilde kullanma konusunda tarife türleri seçmede
zorluk yaşadılar. (Çözüm sürecinde tercih yapmama güçlüğü, 6. Grup)

Öğretmen

adaylarından

Ö12

ve

Ö23,

öğrencilerin

çözüm

sürecinde

tercih

yapamamalarından dolayı çözüme ulaşamadıklarını belirttiler. Yani, karar verme aşamasında
nasıl karar verecekleri ve hangi tercihi seçeceklerini bilememeleri, çözümü tam olarak
yapamamalarına neden olduğunu söylemişlerdir.
Öğretmen rolü üstlenen öğretmen adayları, uygulamaları sırasında öğrenciler
tarafından farklı türde sorular sorulduğunu ve bunlara uygun cevaplar vermeye çalıştıklarını
söylediler. Öğretmen adayları, öğrenciler tarafından sorulan soruların daha çok çözüm
sürecine ve soruyu anlamaya yönelik olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumları örnekleyen
uygulama sonrası görüşmeler ve final projesi raporlarından alınan bölümler aşağıda
verilmektedir.
Ö12: Grupları dolaşırken verilecek olan 3 reklamın tümünün bir saat aralığında verilip
verilemeyeceği konusunda sorular soruldu. Bu sorularının cevabı zaten modelleme
sorumuzun içerisinde not şeklinde verilmişti. Bu yüzden öğrencilerin soruyu tekrar
dikkatlice okumalarını isteyerek sorularının cevaplarını öğrenmelerini sağladık. (Çözüm
sürecine yönelik sorular, Proje raporu)
Ö2: Grupları dolaştığımda ilk başta soruyu anlamaya dair şimdi bu yolun denklemini mi
bulacağız (Şekil üzerinde iki üçgenin arasından geçecek şekilde eğri çizip) şeklinde
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sorular geldi. Ve bunu oluşturmak için koordinat düzlemini kullanabileceklerine dair
nereye oturtsak şeklinde konuşmalar geçti. Yine füzenin özelliğine dair neden eğrisel
gitmek yerine dümdüz belirli bir noktaya kadar çıkıp B noktasına düştüğü gibi bir durum
olamaz mı diye soruldu. (Ama füzenin böyle bir özelliğinin olmadığı olsa belirtileceği
açıktı.) Soruları sordukları doğrultusunda onları yönlendirecek şekilde anlaşılır olarak
cevaplamaya gayret ettim. Herkes bir denklem oluşturduğundan doğru mu şeklinde
sorular vardı ki bunlara denklemi nasıl oluşturdunuz şeklinde sorularla cevap vermeye
çalıştım gidiş yollarına bakmak gerektiğini düşünüyorum doğrudan sonuçtan önce. Yine
elips denkleminin nasıl olduğuna dair sorular geldi ki bilgiyi doğrudan vermek yerine ne
bildikleri üzerinden sorgulatmaya çalıştım bildiklerim doğrultusunda. (Çözüm sürecine
yönelik sorular, Proje raporu)
Ö8: Bu sürede çözümün ne olduğu, yapılan çözümün doğru olup olmadığı gibi sorular
geldi. Bunlara yönlendirme yapmamız gerektiği için doğru yanlış şeklinde cevaplar
veremedik. Değişik bir çözüm yaklaşımı, şunu da düşündünüz mü şeklinde cevap verici
değil de yönlendirici bir konumda olduk. Gelen sorular genelde bu yöndeydi.

Yukarıda verilen kesitlerde, öğretmen adaylarına öğrenciler tarafından daha çok çözüm
sürecine yönelik sorular sorulduğu, öğrencilerin çözüm sürecinde kullanabilecekleri bilgileri
öğretmenden edinmeye çalıştıkları öğretmen adayları tarafından dile getirilmiştir. Öğretmen
adayları modelleme uygulama deneyimi sırasında öğrencilerin zorlandıkları noktaları
anlamaya çalıştıklarını, zorluk çektikleri yerlerde öğrencilere uygun sorular sormak suretiyle
öğrencilerin kendilerinin aşmalarını sağladıklarını, gerektiğinde ise bilgi vererek anlamalarına
yardımcı olduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumlar aşağıdaki alıntılarla desteklenmektedir.
Ö2: Yaptıkları hatalar örneğin elips denklemi üzerine konuştuğumuzda bilgi eksikliğinden
kaynaklıydı ki bunu onlara hatırlatmak için elipsi tanımlamalarını istedim. Yaşanan
zorlukları sorularla onları yönlendirerek bir hatırlatma yapmaya çalıştım ama gerekli yerde
de söylemem gerekenleri söyledim. Her şeyi soruya yöneltince kafalarında bir şey
oluşturamama olayı da olabilirdi çünkü. Anlaşılmayan yerler sorulduğunda soruda ne
istendiğini kısaca anlatmaya çalıştım. İstenen şey anlaşıldığında denklem fikrinin gidilen
yolun eğrisel fikriyle farklı düşüncelere de gidilebileceğini sorularla hatırlatmaya çalıştım.
(7. Grup)
Ö14: Öncelikle anlaşılmayan yerleri tespit etmeye çalıştık ardından sorular sorarak
ipuçları vererek bazense hiç müdahale etmeyerek süreci izledik. Çıkmaza girdikleri ya da
tamamen anlaşılmayan yorumlanamayan yerlerde hatalarını bulmaya yönelik ipuçları
verdik ya da sorular sorduk. Anlaşılmayan durumun anlaşılmasını sağlamak amacıyla
neler yapmam ya da söylemem gerektiğimizi bazı durumlarda grup arkadaşlarımız ile
birbirimize sorduk en sonunda söylediğim gibi sorular sorarak hataların ya da zorlukların
aşılmasına yardımcı olduk. (2. Grup)
Ö6: Öğrenciler ilk olarak soruyu anlamakta zorluk yaşadılar. Bunu aşmak için onlara
sorular yönelttik. İlk anlamadıkları şek en tepedeyken minimumun neresi olacağıydı.
Fakat bunu en tepedeyken değil de herhangi bir noktadayken almaya çalıştılar. Daha
sonra bunu sorular yönelterek buldurttuktan sonra bizimde yanlış yaptığımız en alt, en uç,
orta noktada bir yerde mi olacağı konusunda zorlandılar. Ayrıca 9 tane göz verilmesinin
nedenini anlayamadılar bunu kavratmak için farklı örnekler yönelttik. Bunun neden
olabileceği konusunda fikirlerini sorduk. Daha sonra bu noktayı vermemizin nedenini o
noktanın en alt nokta olacaklarını düşünüp ona göre çözüm yaptılar. Bizimde amacımız
buydu. (3. Grup)
Ö12: Öğrencilerin yaptıkları hataları ve yaşadıkları zorlukları aşması için çözüm
aşamasında onların yanına giderek zorlandıkları noktalarda bilgiler vererek ve
zorlandıkları noktaları aşmasında işlerine yarayacak sorular sorarak onlara yardımcı
olduk. (4. Grup)
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Öğretmen adayları uygulama deneyiminde öğretmen rolünü üstlenerek kısmen de olsa
modelleme sürecinde öğretmenin neler bilmesi gerektiğini, nerede nasıl davranılması
gerektiğini, grupların sorularına nasıl cevap verilmesi gerektiğini bizzat yaşayarak
uygulamaya çalıştılar. Uygulama deneyimi, öğretmen adayları için dönem boyunca öğrenmiş
oldukları modellemenin sınıf ortamında kullanımına yönelik bilgileri pratiğe dökme fırsatı
sunmuş oldu. Diğer ifadeyle öğretmen adayları öğrenmiş oldukları bilgileri uygulamak
suretiyle modellemenin sınıf ortamında kullanma becerisi edinmeye çalıştılar.
Uygulama

yapan

grupların

çoğunluğu

geliştirdikleri

modelleme

etkinliklerinde

düzeltmeler yapmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Öncelikli olarak, öğretmen adayları
geliştirdikleri modelleme etkinliklerinin anlaşılmasındaki sorunların giderilmesine yönelik
çalışmaların gerekliliğini belirtmişlerdir. Bu ifadelere göre,
•

Metin kısmında dil-anlatım sorunlarının giderilmesi için daha sade ve anlaşılır
ifadeler kullanılması,

•

Açık olmayan gösterimler daha açık şekilde ifade edilmesi,

•

Gerektiği yerlerde açıklamalara yer verilmesi (açıklayıcı notlar),

•

Yönlendirici ve fazla açıklamaları içeren bilgilerin kaldırılması

şeklinde etkinliklerde düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının
uygulama sonrası görüşmelerinden ve yazdıkları proje raporundan alınan aşağıdaki kesitler
bu bulguları desteklemektedir.
Araştırmacı: O zaman şey madem zorluklara da girdik yani sorudan, uygulamadan ve
sınıftan kaynaklanan başka ne tür zorluklar yaşadınız bugün?
Ö23: Sınıftan kaynaklanan?
Araştırmacı: Sorudan kaynaklanan?
Ö23: Sorudan kaynaklanan işte anlaşılmamasıyla ilgili.
Araştırmacı: Evet.
Ö21: Biz, onu anlaşılmasıyla ilgili olur diye düşünmüştük; ama yani pek anlaşılır da
olmadı...
Araştırmacı: Oradan bir düzenlemeye gideceksiniz yani.
Ö23: Valla, ona işte not yazacağız.

Yukarıda verilen uygulama sonrası görüşme bölümünde, 6. grupta yer alan öğretmen
adayları geliştirdikleri modelleme etkinliğinde sorunun öğrenciler tarafından tam olarak
anlaşılamaması durumuyla karşılaştıklarını ifade ederek bunu açıklayıcı notlar ekleyerek
gidermeye çalışacaklarını dile getirmişlerdir.
Araştırmacı: Peki, bu uygulamayı yeniden yapsanız neyi değiştirirdiniz?
Ö5: Şu açıklama kısmını biraz daha değiştirirdik.
Araştırmacı: Bir de orayı kesinlikle tekrar daha düzgün bir şekilde deneyip, eğer hani
öyle olsa bile sonuçta çizilebilecek bir nokta.
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Ö6: Evet, dediğiniz gibi problem de çizilip gelebilirdi. Hani tamamen bu noktaya geldiğini
göstermek amaçlı o şekilde gelinebilirdi. Yani vaktimiz yoktu hem bizim de fazla şeyimiz
olmadı, hem de işte onlar değiştirdikten sonra bence çok güzel bir soru haline gelirdi,
gayet güzel.
Araştırmacı: Şimdi neleri değiştireceksin mesela soruda?
Ö5: Yani sorunun sadece açıklama kısmında demek istediğim mesela tepe deyince tam
anlaşılmıyor filan.
Araştırmacı: Metin…
Ö5: Metin kısmını değiştirmemiz lazım. Bir de hani en son sunumlarda göstermek için o
programda çizilmiş şekli gösterebiliriz, onların ikisine ihtiyaç var bence.

Verilen

görüşme

kesitinde,

öğretmen

adayları

(3.

grup)

araştırmacının

da

uygulamalarını hatırlatmasıyla geliştirdikleri modelleme etkinliğinin içerdiği görsel temaların
çiziminde eksikler olduğunu, metin kısmında da düzeltilecek yerlerin bulunduğunu ifade
ederek, bu düzeltmeleri yaptıkları takdirde sorularının daha iyi bir hale geleceğini ifade
etmiştir.
Ö12: Uygulama sonrasında sorumuzda kanalların izlenme durumlarını belirten tabloda
kanalları toplam izleyen kişi sayısını belirten kısmı kaldırmaya karar verdik. Çünkü bu
kısım öğrencilerin soru üzerinde kriter bulmalarında onlara fazla yol gösteriyordu aynı
zamanda matematiksel işlem yapmalarını kolaylaştırıyordu. Bu yüzden bu kısmı tablodan
kaldırarak öğrencileri soru üzerinde fazla yönlendirmemeye karar verdik. (Proje raporu)

4. grupta bulunan öğretmen adaylarından Ö12, kendi modelleme etkinliklerinde
bulunan tablodaki yönlendirici kısımları kaldırmaya karar verdiklerini, böylelikle öğrencilerin
kendi kendilerine çözüm yolları geliştirmelerine olanak sağlayacaklarını söylemiştir.
Genellikle öğretmen adayları (5. grup hariç)

uygulama sonrası yapılan görüşmelerde ve

yazdıkları final projesi raporlarında, geliştirdikleri modelleme etkinliklerinin uygulama
planlarında değişiklikler yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu değişiklikler, uygulama
sırasında yapılacak olan işler için ayrılan zamanları değiştirme (zaman tanzimi), öğrencilerin
muhtemel sorularına ilişkin bilgiler ekleme, uygulama sununda toparlayıcı kısımlar ekleme
gibi durumları içermektedir. Bu bulguları destekleyen bölümler aşağıdaki gibidir.
Ö12: Uygulama sonrasında uygulama planımızda sınıf içi tartışmalara ayırdığımız
zamanın verimli geçtiğini gördük bu yüzden grup tartışmalarına ayırdığımız zamanı
artırmanın doğru olacağını düşündük. Bu yüzden sorunun grupça çözülmesi
tartışılmasına kısmına fazla zaman ayırdık. (4. Grup, Proje raporu)
Ö6: Uygulama planında soru çözüm süresini artırırdık. Böylece belki doğru bir çözüm
çıkabilirdi. Bir grup çözümümüzün yanlışlığını ispatlamıştı. Onlara daha uzun süre
verseydik ve diğer grupları doğru yönlendirseydik doğru bir cevap çıkabilirdi. (3. Grup,
Proje raporu)
Ö2: Uygulama planında da bariz değişiklikler yapmadım. Sadece uygulama aşamasında
grupların sürekli bir nokta üzerinde konuşmalarının sıkıcı olabileceğini ve verim
alamayacaklarını düşündüğümden “Grupların tekrar oluşturulup çözümlerini tekrardan
oluşturmaları için süre: 5-10 dk. Soru cevap, kazanılan kavramların sorgulanması ve
dersin toparlamak için süre: 5 dk-10 dk.” kısmını “Grupların bir araya gelip fikirleri
iletmeleri, aralarında değerlendirmeleri ve soru cevap şeklinde düşüncelerin toplu olarak
incelenmesi ve dersin toparlamak için süre: 10 dk-15 dk.” olarak değiştirdim.
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Yukarıdaki verilen alıntılarda, öğretmen adayları uygulama planındaki zamanlarda
düzenleme yapmaya karar verdiklerini, bunu da verimli olduğunu düşündükleri kısımlarda
diğer kısımlardan süre azaltmak suretiyle daha fazla zaman ayırmayı düşündüklerini ifade
etmişlerdir.
Ö14: Sınıftaki uygulamalar sırasında ki gözlemlerimizi ve öğrencilerin düşünme
şekillerini, sordukları soruları dikkate alaraktan uygulama planında yer alan öğrencilerin
soru hakkındaki düşünme tahminlerini ve öğrenciye verilebilecek ipuçları kısımlarında
değişiklikler yaptık. (2. Grup, Proje raporu)
Ö17: Uygulama planımızı öğrencilerden gelebilecek muhtemel soruları uygulamada
karşılaştıklarımızı ekleyerek düzelttik. (1. Grup, Proje raporu)

Öğretmen adaylarından Ö14 ve Ö17, uygulama planındaki değişikliklerde çözüm
sürecinde öğrencilerden gelebilecek olası sorular ve tepkilere göre hareket ederek
düzeltmeler yaptıklarını belirttiler. Uygulama deneyiminde öğretmen rolünü üstlenen
öğretmen adaylarına modelleme sürecindeki öğretmen rolünü değerlendirmeleri istenmiştir.
Bu kapsamda öğretmen adayları genel olarak modelleme sürecinde öğretmen rolünde neler
yaptıklarını, nasıl bir modelleme süreci yönettiklerini anlattılar. Süreçte grupları dolaşarak
onları gözlemlediklerini, grupların soruları olduğunda uygun cevaplar vermeye çalıştıklarını,
çözüm yollarını takip ettiklerini söylediler. Bu durumları örnekleyen alıntılara aşağıda yer
verilmiştir.
Ö23: Ben grupta etkinliği uygulayan kişi idim. Sınıfta sorunun dikkat çekme aşamasını
yaptıktan sonra gerekli açıklamaları yapıp öğrencilerin çözüme ulaşmaları için zaman
verdim. Bu aşamada öğrencilerin çözüm süreçlerinde rol almaya çalıştım. Süreç
esnasında verilen sorular cevap vermeye çalıştım. (6. Grup, proje raporu)
Ö6: Etkinlik boyunca soruyu ilk olarak doğru anlamaları sağlamaya çalıştım grup
arkadaşlarımda aynı şekilde soruyu doğru anlamaları için gruplara gerek sorular
yönelterek gerek sorularını cevaplayarak soruyu anlamalarını sağladık. Soruda her bilgini
kullanılıp kullanılmayacağı konusunda açıklamalar yaptık. Yaptıkları çözümler üzerine
sorular yönelterek yaptıklarının nedenini ya da yanlışsa yanlışlarını anlamalarını
sağlamaya çalıştık. En çok bizi zorlayan hangi noktanın en alt olacağıydı bu konuda da
açıklamalar yapmaya çalıştık. (3. Grup, Proje raporu)

Yukarıda verilen kesitlerde, öğretmen adayları öğretmen rolünde etkinliği uygulamada
sorunun anlaşılmasını sağlamak için soru ile ilgili açıklamalar yaptıklarını, çözüm sürecinde
grupları dolaşmak suretiyle grupların çözüm adına neler yaptıklarını öğrenmeye çalıştıklarını,
zorlanılan kısımlarla ilgili aydınlatıcı açıklamalar yapmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Ö16: Etkinlik uygulama sürecinde uygulamayı yapan kişi olarak rolüm öğretmendi. Her
masaya uğrayıp ilk önce etkinlikten ne anladıklarını sordum. Böylece yanlış anlaşılmaları
düzeltmek veya soruyu tekrar okumalarını isteyebilecektim. Ondan sonra öğrencileri üst
düzey düşünmeye yönelik sorular sordum. Örneğin, yanan ağaç sayısının grafiğini
çizmek ifadesinden neler anladınız? En geç ifadesinden neler anladınız? Dağlar
arasındaki eğim farkı grafiğimiz de ne türlü değişikliklere sebep olabilir? Ayrıca grup
içinde farklı fikirler varsa dinleyip diğer gruptaki arkadaşlarının bu fikriyle alakalı
görüşlerini dinledim. En son olarak da sunum yaptırıp geri dönütler aldım.

Öğretmen adaylarından Ö16, öncelikle her grubu dolaştığını, verilen etkinlikten ne
anladıklarını öğrenmeye çalıştığını, gruplardaki farklı fikirler üzerine tartışmaları anlamaya
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çalıştığını ifade etmiş, gruplara uygulama sonunda sunum yaptırdığını ve geri bildirimler
aldığını söylemiştir.
Genel olarak uygulamada öğretmen rolünü üstlenen öğretmen adaylarının ders
kapsamında öğretmenin modelleme sürecinde neler yaptığına ve yapması gerektiğine
yönelik formal ve informal gözlem ve çıkarımlarını sergilemeye çalıştıkları gözlenmiştir. Dersi
yürüten öğretmen/araştırmacının oynadığı rol modeli, süreçte gözlemleyen öğretmen
adayları uygulamalarına bu gözlemleri yansıttıkları da söylenebilir. Nitekim bu durum dönem
içinde yapılan etkinlik sonrası bireysel görüşmelerde bir öğretmen adayları tarafından dile
getirilmiştir.
Ö8: … kamerayı tuttum böyle Ö15 de grafikleri çiziyordu işte temiz kâğıda geçiriyordu
şimdi araştırmacı yanımda diyorum ki evet Ö15 nasıl çizdin onları.

Diğer bir durumda, “Su Deposu” etkinliğinden sonra Ö14 ile yapılan ve yukarıda bir
bölümü verilen görüşmede Ö14, dersi yürüten araştırmacının kendilerine sorduğu sorularla
düşünmeye sevk ettiğini, sorduğu sorularla çözümde yapmış oldukları yanlışları bulmalarını
sağladığını belirterek kendisinden bu anlamda çok bilgi öğrendiğini söylemiştir. Dolayısıyla,
öğretmen adaylarının dönem boyunca edindikleri gözlem ve öğrendikleri bilgilerle modelleme
etkinliklerinin kullanımına yönelik bilgilerini öğretmenin rolünü kavramak suretiyle kendilerini
bu manada geliştirdiklerini dönem sonu yaptıkları uygulamaya da yansıttıkları görülmektedir.
4.2.1.4. Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinliği Geliştirme ve Uygulamaya
Yönelik Bilgi ve Becerileri
Çalışma kapsamında, dersin bileşenlerinden biri öğretmen adaylarının grup olarak
modelleme etkinliği geliştirmeleri ve bu etkinlikleri sınıf ortamında diğer öğretmen adayı
arkadaşlarına uygulamalarıydı. Bu kısımda, öğretmen adaylarının modelleme etkinliği
geliştirme ve uygulama süreçleri önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi her gruptan ve o
grubu temsil eden bir öğretmen adayının proje raporları, uygulama sonrası görüşmeler ve
geliştirdikleri etkinlikler analiz edilerek raporlanmaktadır.
Çalışmadan elde edilen veriler analiz edildiğinde her grubun modelleme etkinliği
geliştirme sürecinde benzer tecrübeler yaşadığı tespit edilmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan
ortak durumlar: öncelikle bireysel olarak soru bulunmaya çalışılması, bulunan sorulardan
modelleme etkinliklerinin özelliklerine uyan ve çözüme ulaşılabilecek sorulardan birinin
seçilmesi, etkinlik geliştirilirken grup çalışmalarının öneminin ortaya çıkması şeklinde
sıralanabilir. Ayrıca, öğretmen adaylarının derste uygulanan modelleme etkinliklerinden
etkilendikleri de gözlemlenmiştir. Bu bulgular aşağıda raporlardan ve görüşmelerden alınan
kesitler ile desteklenmektedir.
Ö10: Tamamen değiştirdik Hocam, çünkü o şehir falan vardı. Aslında Ö11’in bulduğu
böyle daha orijinal bir şeydi.
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Araştırmacı: Daha karışıktı neticede.
Ö11: Ama onu böyle matematiksel olarak hani daha zorlaştırırken hani biraz daha
değiştirdik.
Ö10: Siz fiyat değişkenini eklediniz Hocam, mesela yani fiyat falan yoktu.
Araştırmacı: Evet.
Ö12: Evet. Mesela burayı Ö11 şey yaptı. Mesela bu da Ö20’nin aklına gelmişti. Böyle bir
şey yapalım daha doğru olur diye. (Seçilen sorunun geliştirilmesinde grup üyelerinin
katkısı, Uygulama sonrası görüşme)

4. grupta yer alan öğretmen adaylarıyla yapılan uygulama sonrası görüşmede,
öğretmen adaylarının modelleme etkinliği geliştirme sürecinde hemen hemen bütün grup
üyelerinin yer aldığını, etkinliğin zaman içerisinde yeni fikirlerle geliştiği grup üyeleri
tarafından dile getirilmiştir.
Ö10: Soruyu önce bize Ö11 getirdi taslak halindeydi sorumuz o zaman soru bize ulaştığı
zaman biz grup olarak onu çözmeye başladık yani bir çözüm yolu geliştirmeye başladık
soruya doğru çözümü bulduk çok geçmeden de. O gün hocaya teslim ettik soruyu
üzerinde hiçbir oynama yapmadan. Araştırmacı hocanın bize dönüt vermesiyle soru
üzerinde oynamalar yapmaya karar verdik. Bunlar arasında bizim ilk tasarladığımız
soruda kanal sayısı azdı ve 5 kişinin izlemesi üzerine bir soru tasarladık ve şehirlerin
reytinglerini ayrı ayrı hesaplamak gerekiyordu araştırmacı hoca bunun biraz karmaşık
olduğundan bahsetti bizlere. Bizde kanal sayısını ve izleyen kişi sayını artıralım dedik
örneğin 5 kişi değil 500 kişi üzerinden 3 değil 8 kanal üzerinden hesaplamalar yapalım
dedik ve şehir ile reytingi hesaplamak karmaşık geleceği için grup olarak şehri sorudan
çıkarmaya karar verdik. Ama soruda hala bir şeyler eksikti ve herkes bu eksikliği
gidermek için fikir üretemeye başlamışken Ö20 reklam fikrini ortaya attı. O reklam fikrini
söyleyince bende günlük hayattan yola çıkarak televizyonun en çok izlendiği saatler olan
akşam saatlerini aralıklarla inceleyen bir sistem yapalım dedim ve bütün bu fikirleri oturup
bir kâğıt üzerinde oturttuktan sonra soruyu tekrar çözmeyi denedik ve çözülebilir
olduğunu görünce sorunun hikâyesi için cümle düşüklüğü barındırmayan sözcükleri açık
ve anlaşılır olan bir metin yazdık. (Etkinlik geliştirme sürecinde grup çalışmaları, Proje
raporu)
Ö14: Nasıl bir modelleme etkinliği oluşturmamız gerektiğiniz düşündüğümüz zamanlarda
hepimizin ortaya attığı öneri modellememizin tıpkı Yaz İşi etkinliğindeki gibi farklı görüş
çözüm ve yorumlara açık olacak şekilde özellikler barındırmasıydı. Bu nedenle tek bir
kavram kullanılarak değil de birden fazla kavramı sorgulatabilen üstelik farklı yorumlara
açık olan bir modelleme sorusu hazırlamak en baştaki düşüncemizdi. Bu düşünceye
yönelik olarak Ö16 arkadaşımız TÜBİTAK’ın düzenlediği bir yarışmada ilk 10 a giren
öğrenciye para ödülü kaç farklı yoldan dağıtılabilir yani elimizde bulunan belli bir para
miktarı 1. 2. … 10. arasında nasıl bir yol izlenerek paylaştırılabilir şeklinde bir etkinlik
hazırlayabileceğimizi söyledi. Bunun yanında Ö13 ise otobüs duraklarına yani otobüs
seferlerine yönelik bir soru hazırlayabileceğimizi söylemişti. … Özellikle Su Deposu ve
Lunapark Treni etkinliklerini sınıfta uyguladıktan sonra öğrencilerin eğim algısındaki
farklılıkları ve buna bağlı olarak artarak artan vs. kavramlarındaki eksiklikleri
gözlemledikten sonra bu algıyı düzeltebilmelerini sağlayacak bir modelleme etkinliği
hazırlamak istedik. Orman yangını etkinliğinde zamana bağlı olarak yanan ağaç
sayılarının tespitinin yapılması aşamasında bahsettiğim kavramların daha çok
netleşebileceğini ve öğrenciler tarafından daha somut bir hale getirilebileceğini
düşünmüştük dolayısıyla daha çok bu etkinlikte ilerlemek istedik. … Modelleme
etkinliğimiz ile ilgili olan fikir tartışmalarımızı (sorumuzda nasıl bir şekil kullanalım?
Öğrencilerin neyi bulmasını isteyelim? Sorunun giriş aşamasında nelere dikkat edelim?)
netleştirdikten sonra görev dağılımlarımız oldu. Bazı arkadaşlarımız modelleme için
uygun resimler ararken, bazılarımız ise etkinlik için giriş paragraflarımızın nasıl olması
gerektiği konusunda ya da soru daha anlaşılır nasıl sorulabilir konusunda araştırmalar
yaptı. Daha sonra bulduğumuz tüm sonuçları birleştirerek modelleme sorumuzu
oluşturduk.
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Yukarıda verilen 2 alıntıda farklı grupların (2. ve 4. gruplar) modelleme etkinliği
geliştirme sürecinde yaşadıkları ve bu süreçte etkilendikleri olaylar, daha önce uygulanan
etkinliklerden esinlenme, sorgulatılmak istenen kavrama karar verme süreci, öğrenci çözüm
tahminleri gibi birçok evreden geçtiklerini göstermektedir.
Matematiksel modelleme etkinliği geliştirme sürecinde yaşanan zorluklar
Matematiksel modelleme etkinliği geliştirme sürecinde öğretmen adayları bir takım
zorluklar yaşamışlardır. Bunlar arasında sorunun yapısı ile ilgili zorluklar (istenileni tam ifade
edememe, bağlam oluşturamama, soru metninin anlaşılır olmaması, sınırlandıramama) ile
sorunun olası bütün çözümlerini bulmaya çalışma, modelleme etkinliklerinin özelliklerini ve
kıstaslarını sağlatmaya çalışma gibi zorluklar gruplar tarafından dile getirilmiştir. Bu zorlukları
örneklendiren verilerden alınan bölümler aşağıda verilmiştir.
Ö8: Sorumuzdaki eşit olasılık fikriyle yeni bir dart tahtası oluşturulmasını isterken ifade
yönünden bayağı zorluk yaşadık. Her noktada mı eşit olasılık, her puan mı, her bölüm
mü? Daha sonra her puanın eşit olasılıkta olmasında hemfikir olduk ve sorumuzun son
haline ulaştık. (İstenileni tam ifade edememe, Proje raporu)
Ö23: Tarifeler nasıl olmalı fiyatlar nasıl olmalı gibi düşünceler vardı bizde. Çünkü daha
önce reklamla ilgili bir geçmişimiz olmadığı için gerçeğe yakın tarife ve türler oluşturmaya
çalıştık. Bu zorlukları internet üzerinde benzer reklam firmalarını inceleyerek karar verdik.
(Bağlam oluşturamama, Proje raporu)
Ö10: Soruyu ilk başta kabataslak bir şekilde hazırladığımızda soruya doğru çözüm
yaklaşımları getirebilmiştik fakat soruyu bizde grup arkadaşlarımla birlikte birkaç kez
okumak zorunda kalmıştık çünkü soru pek anlaşılır değildi zaten bunu hocaya
verdiğimizde de aynı tepkiyle karşılaştık. Bizim yaşadığımız en büyük zorluk sorumuzun
biraz karmaşık olmasıydı kolay bir soruydu fakat ifadeler çok net değildi, karışıktı. (Soru
metninin anlaşılamaması, Proje raporu)
Ö17: Örnek çözümler yaparken hangi çözümlerle karşılaşacağımızı tahmin etmeye
çalıştık bu çözümlerin eksik olabilecek yönlerinin neler olacağını düşünmeye çalıştık.
Sırasında ne kadar farklı çözüm gelebilir diye muhtemel durumları incelemeye çalıştık.
Ama çözüm sürecinde karşılaştığımız soruları tahmin etmemiştik. Mesela her bir
fıskiyenin kaç sebze suladığı sorusu beklemediğimiz sorulardandı. (Sorunun olası bütün
çözümlerini bulmaya çalışma, Proje raporu)

Yukarıda öğretmen adaylarının yazmış oldukları proje raporundan yapılan alıntılar,
öğretmen adaylarının modelleme etkinliği geliştirme sürecinde yaşamış oldukları zorlukları,
bu zorlukların gruplara göre farklı olması gibi durumları örneklemektedir.
4.2.2. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerileri
Bu bölümde ikinci ve dördüncü araştırma sorularına cevap teşkil edecek bulgular
raporlanacaktır
•

Araştırma Sorusu 2: Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme bilgi ve beceri
düzeyleri nelerdir?

•

Araştırma Sorusu 4: Matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde, öğretmen
adaylarının modelleme becerilerini geliştirmesine etki eden faktörler nelerdir?
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Çalışmanın ikinci araştırma sorusu matematiksel modelleme bilgisi ve matematiksel
modelleme becerisi olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırma sorusu bağlamında
öğretmen adaylarının matematiksel modelleme ile ilgili ön bilgileri ve süreçte bu bilgilerindeki
değişim, matematiksel modelleme becerileri ve süreçte gözlemlenen bu becerilerdeki
gelişime yönelik bulgular raporlanacaktır. Dördüncü araştırma sorusunda ise modelleme
becerilerinin gelişmesine etki eden faktörler sorgulanmaktadır.
4.2.2.1. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Bilgileri
Çalışmada toplanan verilerin analizi dersin başlangıcı itibariyle öğretmen adaylarının
matematiksel modelleme bilgilerinin oldukça yüzeysel olduğu ve sınıfın çoğunluğunun daha
önce hiç modelleme etkinliği çözmediği ve uygulamadığı tespit edilmiştir. Tablo 4.30’da
görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu matematiksel modellemeyi somut materyaller
üretmek olarak bildiklerini ifade etmektedirler. Örneğin, Ö24, matematiksel modellemeyi
“matematiksel bir ifadenin gerçek hayatta nasıl işlediğini göstermek için ve o ifadenin daha
somut bir şekle indirgenip daha kolay anlaşılmasını sağlayacak materyaller oluşturma işidir”
olarak açıklamaktadır. Ö24, modellemeye yönelik deneyimi sorusuna ise dizilerin
yakınsaması kavramına yönelik yaptığı somut materyali örnek olarak vermiştir. Ö13 de
modellemeyi matematiksel ifadeyi somutlaştırmak olarak duyduğunu ve daha önce hiç
modelleme etkinliği çözmediğini ifade etmiştir. Tablo incelendiğinde diğer öğretmen
adaylarının da aynı durumda olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının çoğunluğunun
matematiksel modelleme bilgisi somutlaştırma ve somut materyaller geliştirme ile sınırlı olup,
matematiksel modellemenin ne anlama geldiği ve modelleme etkinliklerinin nasıl olması
gerektiği konusunda bilgileri ve tecrübeleri oldukça yetersiz görünmektedir. Tablo 4.31’de
öğretmen adaylarının modelleme ön bilgisine ve ön deneyimine yönelik sorulara verdikleri
cevaplar gösterilmektedir.
Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme bilgilerindeki değişim ve gelişim dönem
sonu ankette sorgulanmıştır. Dönem başında modellemeyi matematiksel kavramların somut
materyaller üzerinde gösterilmesi şeklinde düşünen öğretmen adaylarının uygulama
sürecinde önemli fikirler geliştirdikleri görülmektedir. Örneğin Ö3 matematiksel modellemeye
bakış açısındaki değişimi şu şekilde ifade etmiştir:
…Modelleme denilince aklıma, matematiksel kavram veya konuyu gözle görülür, elle
tutulur bir şekilde 3 boyutlu bir cisim yardımıyla anlatmak geliyordu. Ancak bu dersten
sonra, 6 modelleme sorusunu tartışıp çözdükten sonra artık sadece görsel 3 boyutlu
şekiller aklıma gelmiyor. Günlük hayattaki sorunların matematikle çözülebileceği,
matematiği daha iyi anlatmak ve anlaşılmasını sağlamak için günlük hayattan örnekleri
kullanarak matematiğin sevileceğini düşünüyorum. Ve bu tür sorular birer modelleme
sorusu ve günlük hayattaki sorunlar matematiğe uyarlandığında, birer modelleme örneği
oluyor bizim için. (Ö3, Dönem Sonu Anket, 5.soru)
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Tablo 4.35. Matematiksel Modelleme Ön Bilgisine Yönelik Dönem Başı Anketten Bazı Sonuçlar
Ön Bilgi
“Matematiksel modelleme” ifadesini daha önce
duydunuz mu? Bu ifadeden ne anladığınızı
örneklerle açıklayınız.

Ön Deneyim
Hiç modelleme etkinliği çözdünüz
mü/uyguladınız mı? Örnekler verir misiniz?

Ö15

Matematikte modelleme ifadesini sadece ders
ismi olarak biliyorum. Bunun dışında benim
anladığım matematiksel ifadeler ve konuları
yaşamla birleştirerek somutlaştırmaktır. Örneğin;
helis eğrisinin özelliklerini bir yangın merdiveni ile
somutlaştırarak somut ve anlaşılır hale getirmek
modelleme olabilir.

Modelleme etkinliği olarak bilgisayar
derslerinde ve çok değişkenli analiz
dersinde uygulama yaptık. Çok değişkenli
dersinde dizilerin iki boyutta yakınsaması
konusunu modelleme yaptık.
Somutlaştırdık.

Ö16

Duydum. Matematiği soyutluktan somutluğa
oluşturmayı anlıyorum.

Hayır

Ö24

Matematiksel modelleme ifadesi matematiksel bir
ifadenin gerçek hayatta nasıl işlediğini göstermek
için ve o ifadenin daha somut bir şekille indirgenip
daha kolay anlaşılmasını sağlayacak materyaller
oluşturma işidir. Fakat biz bu dersi almadığımız
için yeteri kadar bilgiye sahip değilim.

2. sınıfın 2. yarısında çok değişkenli analiz
dersi için “dizilerin yakınsaması” ile ilgili bir
modelleme yapmıştım.

Ö13

Evet duydum. Matematikle ilgili bir problemi,
konuyu somutlaştırarak, yani çeşitli materyallerle
model olarak göstermek.

Hayır, daha önce modelleme etkinliği
çözmedim.

Ö9

Aklıma iki şey geliyor. Birincisinde bir olayın
matematiksel olarak ifade edilmesi. Diğeri de
matematik probleminin görsel olarak
modellenmesi, yani materyal hazırlanması.

Çok değişkenli analiz dersinde “iki katlı
integrallerde kutupsal koordinatlar”
konusuyla ilgili bir materyal hazırlamıştık
grup olarak ama çok iyi olduğumuzu
söyleyemem; çünkü konuyu materyale tam
olarak aktarabildiğimizi düşünmüyorum.

Ö3, matematiksel modellemeyi bu dersten önce 3 boyutlu cisimler ve somut
materyaller kullanılarak matematiğin anlatılması olarak gördüğünü ifade etmektedir. Bu ders
sürecinde çözülen etkinlikler ve yapılan tartışmalar neticesinde, matematiksel modellemenin
günlük hayatta karşımıza çıkabilecek sorunların çözümü için bir araç ve matematiği daha iyi
anlamak ve anlatmak için günlük hayat örnekleriyle zenginleştirilmiş bir öğrenme aracı olarak
gördüğünü

ifade

etmiştir.

Ö15

de

matematiksel

modellemenin

kullanımı

ile

ilgili

düşüncelerindeki değişimi anlatırken “… dönem sonuna doğru yapılan modelleme
sorularından, öğrencilerin eksikleri olan kavramların anlaşılmasında etkisinin yani yararının
çok olduğunu düşünüyorum” ifadesiyle matematiksel modellemenin matematik öğretimi
sürecinde kullanımının sağlayacağı pedagojik kazanımlarını ön plana çıkarmıştır. Ö16 ise
matematiksel modelleme ve modelleme sorularına yaklaşımındaki değişimi şöyle ifade
etmiştir.
İlk bakışta ne yalan söyleyeyim, zaman kaybı olarak düşündüm. Çünkü 4 ders saati
harcadık ve harcamak zorundaydık. Zor soru olduklarından değil. Bol düşüncelere sevk
ediyordu ve günlük hayatı da hesaba katmak lazımdı. Bir şeyi keşfettirmek veya
öğretmek için bu kadar çabaya gerek var mıydı? … [Bununla birlikte daha sonra
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gördüğüm] dönme dolap etkinliğinde kabinin dönen halkanın yarısının yukarısına
çıktığında yüksekliğin artması gerektiğinde kosinüsün 2.bölgede (-) işareti almasının
devreye girmesini daha en güzel nasıl anlatılabilirdi. (Ö16, Son Anket, 5.Soru)

Yukarıdaki alıntıda da görüldüğü üzere, Ö16, başlangıçta modellemeyi somutlaştırma
olarak görmekte modelleme etkinliklerini zaman kaybı olarak değerlendirmektedir. Ders
kapsamında yapılan 2. etkinlik olan “Dönem Dolap” etkinliğinde, yazılan fonksiyonun
koordinat düzleminin farklı bölgeleri için geçerli olduğunu keşfettiği kısmını örnek vererek
böyle bir etkinlik için bu kadar zamanın harcanabileceği fikrine yönlendiğini ifade etmiştir.
Ö16’ya

göre

modelleme

etkinlikleri

uzun

sürmesine

rağmen

öğretim

sürecinde

faydalanılması gereken problemlerdir. Matematiksel modelleme ve modelleme etkinliklerine
yaklaşım değişimi konusunda bazı öğrencilerin görüşleri Tablo 4.32’de betimlenmiştir.
Tablo 4.36. Matematiksel Modelleme Bilgisine Yönelik Dönem Sonu Anketten Bazı Sonuçlar
Anket Sorusu: Dönem başından sonuna kadar dersteki yaptığınız çalışmaları düşünerek,
modellemeye ve modelleme sorularına yaklaşımınızdaki değişimi değerlendiriniz.
Ö12:

İlk başlarda daha modelleme kavramını bile tam olarak bilmediğimi hatta yanlış bildiğimi
gördüm. Fakat şimdi modelleme sorusu denildiğinde ne anlama geldiğini biliyorum. Bu derste
gördüğüm modelleme sorularından sonra günlük hayattaki durumlarda sorular kafamda
canlanıyor. Örneğin bu dersten önce bir lunaparkta dönme dolap gördüğümde bir matematikçi
olarak bu şekilde düşünmez iken şimdi daha çok bir matematikçi olarak olaylara bakabiliyorum.

Ö15:

Dönem başında modelleme ve ya modelleme soruları hakkında bir fikrim olmadığı için
yaklaşımımda olamazdı. Ancak dönem sonuna doğru yapılan modelleme sorularından
öğrencilerin eksikleri düşündüğüm kavramların anlaşılmasında etkisinin yani yararının çok
olduğunu düşünüyorum. Örneğin “Dönme Dolap” etkinliğini kardeşim üzerinde uygulayıp
çözmesini bekledim. Daha sonra ise çözüm üzerinde tartışıp kavramlar üzerinde konuştuk.
Bunun sonunda kardeşimin ben bu ifadeyi şu şekilde anlamıştım ve artık ne anlama geldiğini
biliyorum dedi. Ayrıca bu işlere yaradığını hiç düşünmemiştim dedi. Bende bu şekilde
modellemeye olan bakış açım gelişti.

Ö2:

Dönem başında modelleme sorularıyla ilgili çok bir şey bilmediğim açıktı. Yani çevreden
duyduğum kadarıyla kafamda yorumlayıp böyle böyle olmalı diye düşünüyordum. Modelleme
dendiğinde kafamda günlük hayatı matematikle bağdaştırma fikri oluşuyordu ki bundan farklı
bir düşünce de oluşmadı zamanla. Değişen şey bu soruların nasıl aktarıldığını ve ne tarz da
sorulduğunu görüp, bunların uygulanışlarını anlama ve faydalı olabileceğine daha da inanmam
oldu. Modelleme sorularıyla daha önce karşılaşmadığımdan bu sorulara yaklaşımımda bir
değişiklik yok. Ama yaptığımız etkinlikler ve geçen zamanın modellemeyi anlama ve hayatta
daha da fark etmeme katkı sağladığı açık. Her olay veya durumda matematiksel kavramların
varlığını düşünür olduğumu söyleyebilirim. Daha önce böyle bir dersi almamama ve ilk kez
almama rağmen gayet iyi mantığını kafamda oturttuğumu ve faydalı olduğunu düşünüyorum.

Ö23:

Sürece baktığımda modellemeyi günlük hayat problemiyle matematik problemini eşleştirme
olarak görüyordum. Belki de gördüm ki düşüncem doğrulandı; fakat şunu da kazanmış
olabilirim. Sadece günlük hayattaki o problemi çözdürtmeyle kalmıyor, diğer problem
çözümlerine yardımcı olma amacı taşıyor.

Ö8:

Başlarda nasıl yaklaşacağımız, bizden istenen konularda yeterli bilgiye sahip değildik
(uygulama alanında). Başta kesin bir sonucun olduğunu, sayısal verileri ona ulaşmak
gerektiğini, klasik test mantığıyla soruları değerlendiriyordum. Daha sonra bize sayısal verisiz,
yoruma dayalı, yönerge istenen sorular (Su Deposu gibi) verildi, birden çok yoldan farklı
çözümlerin olduğunu gördük. Aslında sayısal verisiz, kesin sonucu olmayan, hayatın içinden
matematik soruları olabileceğini de görmüş ve anlamış oldum.

Ö17:

Modelleme sorularının ölçücülüğü hakkında fikir sahibi değildim yani ben bu soruları öğrenciye
yönlendirdiğim de dönüt alabilir miyim şeklinde şüphem vardı ama öğrenci çözümlerini
incelediğimizde bu sorularla öğrencileri hangi kavramları bilip bilmediği ya da nerelerde
zorlandığı konusunda fikir sahibi olabileceğimi gördüm.
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Tablo 4.32’de görüldüğü üzere öğretmen adayları başlangıçta matematiksel modelleme
hakkında fikir sahibi olmadıkları halde süreçte önemli fikirler geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.
Matematiksel modellemenin ne olduğunun ötesinde, öğretmen adayları matematiksel
modelleme etkinliklerinin doğası ve diğer problemlerden farklılıkları gibi konularda da önemli
fikirler geliştirmişlerdir. Bunlarla ilgili bulgular aşağıdaki bölümde ele alınmaktadır.
Modelleme Etkinliklerinin Doğası Bilgisi
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin genel özellikleri ve bu etkinliklerin
doğası yönelik görüşleri önceki bölümde (bk. 4.2.3.1) sunulmuştu. Raporun bu bölümünde
öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik düşünceleri
(a) gerçekçilik, (b) açık uçlu olma, (c) birden fazla matematiksel kavram içerme, (d) farklı
çözüm yollarına açık olma ve birden fazla döngü içerme, (e) matematiksel model kurmayı
ihtiyaç hissettirme, (f) genellenebilirlik ve prototip olma ve (g) diğer problemlerden farklı olma
kategorileri altında toplanarak raporlanmaktadır.
Gerçekçilik
Öğretmen adayları modelleme etkinliklerini, gerçekçi, günlük hayatla bağlantılı ve
öğrenci için anlamlı olma özelliklerine sahip etkinlikler olarak görmektedirler. Çalışmaya
katılan gruplardaki tüm öğretmenler modelleme etkinliklerinin günlük hayattan gerçekçi bir
durum içermesi gerektiği noktasında birleşmişlerdir. Dönem boyunca modelleme etkinlik
uygulamalarından

sonra

yapılan

görüşmelerde

de

öğretmen

adayları

modelleme

etkinliklerinin gerçekçi olmasına vurgu yapmışlardır. Örneğin, Yaz İşi etkinliğinden sonra
yapılan görüşmede Ö9, modelleme etkinliklerinin özelliklerine yönelik gerçekçilik görüşünü
şöyle dile getirmiştir.
Ö9: Sorunun kurgulanması falan gerçekçi yapılacak. Mesela geçen hafta bize test
uygulamıştınız ilk hafta. O test soruları falan da düşününce gayet hani gerçekçi sorulardı.
Onlara benziyordu. Yani gerçek yaşamda matematik çok rahat hani bizim testten çıkıp
çok rahat uygulanabilecek bir şey. Biz o kısmını pek görmüyoruz ama görünce daha
güzel bir şey olduğunu matematiğin farkına varıyorsunuz..

İlk modelleme etkinlik uygulaması olan Yaz İşi etkinliği sonrasında Ö9, modelleme
etkinliklerinin kurgusunun gerçek hayattan olması izlenimini edindiğini ifade etmiştir.
Öğretmen adaylarında modelleme etkinliklerinin gerçekçi bir durum üzerine kurgulanması
fikri dönem boyunca diğer uygulamalarla da pekişmiştir. Dönem sonu ankette sorulan iyi bir
modelleme etkinliği nasıl olmalıdır sorusuna verilen cevaplarda da gerçek hayat vurgusu öne
çıkmıştır:
…iyi bir modelleme sorusu ortaöğretim düzeyi için uygun olmalı çözümü bakımından.
Kesinlikle günlük hayattan olmalı ki öğrencide ilgi ve çözme isteği uyandırsın. Çözümü
için grup çalışması ve beyin fırtınasına uygun olmalı. Mümkünse tek bir çözüm yolu
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olmasın. Ancak belirli çözüm yolları olmalı. Sorunun çözümünde mutlaka matematiğin bir
ya da birkaç sorusu kullanılmalı, bu konular öğrencide sorgulanmalı. (Ö21, Dönem Sonu
Anket)

Çalışmaya katılan birçok öğretmen adayının cevabına benzer olan bu alıntıda da
görüldüğü üzere öğretmen adayı modelleme etkinliklerinin matematiğe ilgi uyandırması için
gerçek hayattan olması gerektiğini ifade etmektedir.
Açık uçlu olma
Modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik olarak öğretmen adayları tarafından dile
getirilen bir diğer özellik de soruların açık uçlu olmasıdır. 2., 4. ve 6. gruptaki öğretmen
adayları modelleme etkinliklerinin açık uçlu olma, belirli bir kalıbı olmama özelliğini ifade
etmişlerdir. Öğretmen adayları süreçte uygulanan modelleme etkinliklerini değerlendirirken
de açık uçlu olma özelliklerinden sıklıkla bahsetmişlerdir. Ö14 uygulama sonrası görüşmede
Lunapark Treni etkinliğini değerlendirirken açık uçlu olma özelliğinden şu şekilde
bahsetmiştir.
Ö14: [Lunapark Treni etkinliği] açık uçluydu, her şeyi bize bırakmıştı. Yani mesela bunu
kâğıda çiziyorsunuz bu sefer de tamam ben bunu kâğıda çizdim ama yani ben bunu nasıl
uygulayacağım bu sefer de işin o kısmını düşünmeye çalışıyorsunuz. Ama mesela
Zıplayan Topta bir topun zıplama katsayısını zaten bulduktan sonra hani işiniz bitiyordu.
Ayriyeten başka bir şeyler düşünmek zorunda kalmıyordunuz, ama biz mesela bunu
düşündükten sonra bir de hani tamam biz bunu çizdik ama ben bunu ne derece
uygulayacağım uygulanabilir mi, ya da ne bileyim işte güvenli dönüşler falan da söz
konusu tabi. Yani burada kafamıza göre bir şekil çizdik ama o trenin halini de düşünmek
zorundayız.

Ö14 Lunapark Treni etkinliğinin tasarım içermesi ve bu tasarım sürecinde göz önünde
bulundurulması gereken birçok unsurun olduğunu ifade ederek oldukça açık uçlu bir soru
olduğunu ifade etmiştir. Zıplayan Top etkinliği ile de kıyaslayarak, bu etkinlikten daha ucu
açık bir soru olduğunu belirtmiştir. Dönem sonu ankette sorulan iyi bir matematiksel
modelleme etkinliği nasıl olmalıdır sorusuna verilen yanıtlarda da bu etkinliklerin açık uçlu
olması ön plana çıkan fikirlerdendir. Ö20, dönem sonu ankette iyi bir modelleme sorusunu
şöyle ifade etmiştir:
İyi bir modelleme sorusu, anlaşılabilir olmalıdır fakat çok yönlendirici de olmamalıdır.
Biraz açık uçlu olmalıdır. Yani tek bir doğru çözümü olmamalıdır. Birden fazla çözüm
olmalıdır. Modelleme sorusu, günlük hayatla ilişkilendirilmelidir ki, öğrenci hem soruyu
kolayca anlasın hem de matematiğin aslında ne kadar da gündelik hayatın içinde
olduğunu görsün. Ayrıca sorunun çözümü çok kolay olmasın öğrenci bazı noktalar da
zorlansın ki böylece dikkatlerini çekmek istediğimiz noktalara daha fazla eğilsinler (Ö20,
Dönem Sonu Anket)

Açıklamada görüldüğü üzere, Ö20 diğer özelliklerin yanı sıra, iyi bir modelleme
sorusunun açık uçlu olması gerektiğini ifade etmektedir. Ö20’ye göre, modelleme soruları
farklı çözüm yollarına açık olabilmelidir. Modelleme etkinliklerinin farklı çözüm yollarının
olabilmesi ve farklı yorumlamalara açık olması öğretmen adaylarının çoğunluğu tarafında
süreçte ve dönem sonu ankette farklı ifadelerle dile getirilmiştir.
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Birden fazla matematiksel kavram içerme
Öğretmen adayları etkinliğin birden fazla matematiksel kavramı barındırmasını
modelleme etkinliklerinin özelliklerinden biri olarak ifade etmişlerdir (bk. Tablo 4.31). Örneğin,
Ö8 etkinlik sonrası düşünce raporunda “Su Deposu” etkinliğini değerlendirirken, sorunun
içerdiği farklı matematiksel fikir ve kavramlardan bahsetmiştir.
Biz bu problemin çözümünde, grafiği yorumlama, teğet ve eğim, geometrik şekillerin
hacimleri, havuz problemlerine benzer problem tarzı olduğu için havuz problemi de
diyebiliriz, bu matematiksel kavram veya konuları kullanmış olduk. Ayrıca birim hacimde
dolan su miktarının kapladığı yükseklik kavramını da esas olarak kullanıp çözüme
ulaşmış olduk. (Ö8, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)

Ö8, “Su Deposu” etkinliğinde grafik yorumlama, eğim ve birim hacimde yükseklik
değişimi gibi birçok kavramı bir arada kullandıklarını ifade etmiştir. Yine Ö8, dönem sonu
ankette iyi bir modelleme etkinliğini tarif ederken etkinliğin birden fazla konuyu içermesi
özelliğinden bahsetmiştir.
İyi bir modelleme sorusu, birden fazla çözüm yaklaşımını ve matematiksel konuyu
içermeli, genellenebilir olmalı, açık ve anlaşılır olmalı, veriler kullanışlı ve hayatın içinden
olmalı, geçerli olmalıdır. (Ö8, Dönem Sonu Anket)

Sadece iki öğretmen adayı (Ö5 ve Ö23) modelleme sorularında birden çok
matematiksel kavramın bir arada olmasını kazanım odaklı eğitim/öğretim anlayışına uygun
olmadığı fikrini belirtmişlerdir. Ö5 dönem sonu ankette modelleme etkinliklerinin birden fazla
konu ve kavram içermemesi gerektiğini “…tüm konuların ve kavramların bir arada
kullanılmasından kaçınılmalıdır. Yani üç-beşten fazla konunun bir arada kullanılmasını
istediğimiz de öğrenci geri çekilir ve kafası karışır” şeklinde ifade etmiştir. Diğer öğretmen
adayları ise olumsuz görüş bildirmemiş veya bu durumun konular arası ilişki kurma
bakımından olumlu olduğunu ifade etmişlerdir. Genel olarak bakıldığında, Tablo 4.31’de de
görüldüğü üzere öğretmen adaylarında modelleme etkinliklerinin birden fazla matematiksel
kavramı barındırdığı fikri oluşmuştur.
Farklı çözüm yollarına açık olma ve birden fazla döngü içerme
Modelleme etkinliklerinin çok farklı çözümlerinin olabileceği ve çözüm sürecinin
döngüsel yapısı modelleme etkinliklerinin sahip olması gereken bir özelliği olarak öğretmen
adayları tarafından belirtilmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi gruplar modelleme
etkinliklerinde çok farklı çözümlerin olabileceğini belirtmiş ve çözüm sürecinin açık
olmamasını modelleme etkinliklerinin bir özelliği olarak raporlamışlardır. Modelleme
etkinliklerinde çözüm sürecinin döngüsel yapısı öğretmen adaylarının kendi çözüm
süreçlerini anlattıkları veri kaynaklarında ortaya çıkmaktadır. Örneğin Ö5, etkinlik sonrası
görüşmede genel çözüm süreçlerini şöyle ifade etmiştir.
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Ö5: Ama buna rağmen biz çok fazla işlem hatası yaptık çok farklı yanlış yollara filan
girdik en başlarda biraz bayağı zorlandık o yüzden doğru yolu bulmakta işlem hatalarımız
bizi çok defa başa döndürdü.... Sürekli hani bakıyoruz doğru cevabı bulduk diyoruz.
Hocamız geliyor bir yerde yanlış var diyordu. Sonra görüyorduk çarpmada filan bir
yanlışlık olmuş o yüzden hep başa döndük.

Caddede Park yeri etkinliği çözüm süreçlerini anlatırken Ö5, bir noktaya kadar gelip
öğretmenin sorduğu birtakım sorularla hatalarını fark edip birkaç kez tekrar başa dönmek
zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Grup 2 üyelerinden Ö15’te aynı etkinliğin çözüm sürecinde
çözüm yöntemlerini birkaç kez değiştirmek zorunda kaldıklarını düşünce raporunda ayrıntılı
olarak anlatmıştır.

sin 𝛼 =

!
!,!

𝑦=
sin 𝛼  . 4,8

𝑦=
sin 𝛼  . 4,8 <
4,5
⟹    sin 𝛼  . 4,8
< 4,5
⟹   sin 𝛼
< 0,9375
⟹   𝛼
≤ 70
𝛼 ≤ 70 olarak elde ettik. Hemen sağlamasını yapmaya geçtik. α=69 aldığımızda grafikte
gösterilen AEP üçgeninde AP =1,1 m olarak bulundu. Buradan AC = 4,8+1,1=5,9 m
olarak bulundu. Son olarak ARP üçgeninde de sinüs fonksiyonunu yerine koyduğumuzda
AR=5,5 m olarak elde ettik. Yani aslında 4,5 metre olması gereken uzunluğumuz artık 5,5
metre olmuştu. Dolayısıyla çözüm yolumuz yanlıştı. Burada çözüm yolumuzun
yanlışlığının aslında y’nin UP uzunluğunun 4,5 metreden çıkmış halinden küçük olması
gerektiğini Ö13 arkadaşıma anlattım. Neden ki dediğinde ise burada zaten en çok y
uzunluğu 4,5 metre olduğunda açının 90° olacağını bu yüzden araya birçok yüksek
değerin girmiş olacağını söyledim. Sonuç olarak yöntemimizin uygun olmadığını görmüş
olduk. (Ö15, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)

Yukarıda etkinlik sonrası düşünce raporundan alıntılanan kesitte, Ö15 sorunun
çözümüne ilk olarak nasıl yaklaştıklarını görsel öğelerle de destekleyerek anlatmıştır. Elde
ettikleri denklemin çözümünü de yaparak açıyı nasıl 70 derece bulduklarını ve daha sonra
buldukları bu değeri yerine koyduklarında 4,5 metre olması gereken uzunluğun 5,5 metre
çıktığını gözlemlediklerini anlatmıştır. Elde ettikleri bu sonucun gerçek durumla tutarsızlığını
çözümlerini kontrol ederek fark edip, çözüm yöntemlerini değiştirmeye karar vermişlerdir.
Yine aynı etkinliğin çözüm sürecinde alan fikri ile yola çıkan Grup 5 üyelerinden Ö9, bu
fikirden vazgeçmek zorunda kaldıklarını şöyle ifade etmiştir.
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Ö9: Ya arada çok fazla fark vardı. Sonra biz başa döndük, şu denkleme döndük, türev
almamamız gerektiğine karar verdik. Sonra çözdük o denklemi. Şu denklem yani elimizde
olan.
Araştırmacı: Sonra yani türeve girmeden denklemi kullanarak olarak çözdünüz.
Ö9: Evet, denklemi kullanarak. Türev bitti yani, çöktü o tez. Denklemi çözerek 20,65
bulduk. Zaten onlar da şu değere karşılık açıyı hesapladılar. Aşağı yukarı aynı değer
geldi. Hani demek ki hepimizin doğru yaptığımıza karar verdik.
Araştırmacı: Peki, burada çözüm yöntemi olarak en çok zorlandığınız nokta ne oldu?
Ö9: İşte biz o hani aslında 2 kere başa, yani soruyu çözmeye tekrar dönmüş olduk gibi bir
şey oldu. İlkinde uğraştık, uğraştık bir sürü çözdük biz arkadaşla [grup arkadaşı]. Yani bir
sürü denklem elde ettik ve çok karmakarışık bir şey çıktı.

Ö9, Caddede Park yeri etkinliğini çözerken türev kavramını kullanarak çözüm üretmeye
çalışıp, bunun mümkün olmadığını görerek denklemlerle çözmeye yöneldiklerini ifade
etmektedir. Çözüm olarak en zorlandıkları kısım sorulduğunda bir çözüm yöntemiyle bir
noktaya kadar ilerleyip iki defa en başa dönmek zorunda kalmış olmalarını ifade etmiştir.
Genel olarak incelendiğinde çözüm sürecinin bu döngüsel yapısını öğretmen adayları bizzat
çözüm sürecinde yaşamış olup, bunu çözüm sürecinin açık olmaması, karmaşık olması,
birçok çözüme açık olması gibi kelimelerle ifade etmişlerdir.
Matematiksel model kurmayı ihtiyaç hissettirme
Modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik olarak öğretmen adayları tarafından
belirtilen bir diğer özellik de soruların öğrencilere çözüm olarak bir matematiksel model
kurmayı ihtiyaç hissettirmesidir. İhtiyaç hissettirme görüşü dönem sonu uygulanan ankette iyi
bir modelleme sorusu nasıl olmalıdır sorusunun cevaplarında açık bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Bazı öğretmen adayları fikirlerini şöyle ifade etmişlerdir.
İyi bir modelleme sorusu; sorgulatması istenen kavramı
Ancak bunu yaparken kavramı açıkça vermemelidir.
sorgulatabilir olmalıdır. Gerçeğe uygun olmalıdır. Geçerli
olmalıdır. Karmaşık olmamalıdır. Soru ifadeleri açık ve net
Anket)

sorgulatır nitelikte olmalıdır.
Birçok kavramı birden de
olmalıdır. Seviye ye uygun
olmalıdır. (Ö2, Dönem Sonu

İyi bir modelleme sorusunda; öğrenci kendisine sorulmuş olan soru için çözüm olacak bir
yapı inşa etmeye ihtiyacı olduğunu hissetmeli ve öğrenci bir model oluşturabilmelidir.
Modelleme sorusu öğrencinin sahip olduğu bilgi ve deneyimleriyle anlamlı bir gerçek
hayat problemi çözebilmesine olanak sağlamalıdır. Öğrenciler düşüncelerimi özgür bir
şekilde ifade edebilmelidirler. Öğrenci, etkinlikle kendi yorumlarının ve vardığı sonuçların
doğruluğunu kendi test edebileceği gibi, oluşturduğu modelin geliştirilmesine ve ya
düzeltilmesine ihtiyacın olup-olmadığı hükmüne kendisi varmalıdır. Modelleme sorusu
başka sorulara da genellenebilir olmalıdır. Öğrencinin yapısal olarak benzer başka
durumları da yorumlamakta kullanabileceği açıklama gücü yüksek bir örnek model
oluşturabilmesine olanak sağlar şekilde olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır. (Ö10,
Dönem Sonu Anket)
İyi bir modelleme sorusu; öğrenciye durum için çözüm olacak bir model oluşturmaya,
geliştirmeye ya da düzenlemeye ihtiyaç olduğunu hissettirmeli, öğrencinin sahip olduğu
bilgi ve deneyimleriyle anlamlı bir gerçek hayat problemini çözebilmesini olanak
sağlamalıdır. Öğrencilere ulaştıkları sonuçları test etmeleri için, bilgisayar yazılımları,
hesap makineleri, somut materyaller sağlanmalıdır. Sorunun çözümünü başka
durumlarda yorumlamakta kullanılabilmelidir. (Ö11, Dönem Sonu Anket)
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Ö2 iyi bir modelleme etkinliğinin öğretilmek istenen kavramı sorgulatır nitelikte olması
gerektiğini vurgulamıştır. Ö10 ve Ö11 ise iyi bir modelleme etkinliği çözüme yönelik
öğrencide bir yapı ve model inşa etmeye ihtiyaç hissettirmeli görüşünü dile getirmiştir. Ö11
ayrıca model oluşturmanın yanında, oluşturulan veya sahip olunan bir modeli geliştirmeyi ve
düzenlemeyi de ifade etmiştir.
Genellenebilirlik ve prototip olma
Öğretmen adaylarında modelleme etkinliklerinin özelliklerinden biri olarak durumu
matematiksel olarak analiz etmek için oluşturulan ve geliştirilen modelin benzer başka gerçek
hayat durumlarının analizi için de kullanılabilmesi fikri oluşmuştur. Çalışma kapsamında, her
etkinlik

uygulamasından

sonra

yazdırılan

etkinlik

sonrası

düşünce

raporunda

ve

görüşmelerde öğretmen adaylarından yaptıkları çözümün geçerliliğini ve benzer başka
durumlara genellenebilirliğini yorumlamaları isteniyordu. Örneğin, Ö5 ile yapılan görüşmede
“Zıplayan Top” etkinliğinde yaptıkları çözümün genellenebilirliğine yönelik şunları ifade
etmiştir.
Ö5: Bence hani genellenebilir bir yaklaşım tek bu soru üzerinden değil de başka
sorularda da aynı fikir kullanılabilir. Mesela bu geometrik sayı soruları sürekli şey
alanlarda filan da çıkıyor mesela bir üçgen sürekli kendi orta kenarlarından tekrar bir
üçgen oluştursun sonra tekrar oluştursun iç içe üçgenler oluşturuyor şekilde. Bunlar aynı
tip sorular aslında, hepsinde aynı şey kullanılıyor çünkü. Aralarındaki orantıyı bulmak
gerektiğini burada bir orantı kurmaya çalışmıştık zaten, onun dışında alan işte alanı
yapabiliyoruz, zıplama sorularını bu şekilde yapabiliyoruz. Bu tip sorular hani geometrik
dizilerde çok sık çıkan sorular zaten bu bakımdan bunu hani alana da genelleyebiliriz biz,
aynı çözüm yoluyla ilerlenebilir çünkü.

Verilen bu alıntıda da görüldüğü gibi Ö5, çözümlerinde kullandıkları matematiksel fikrin
başka durumlarda da kullanılabileceğini örneklendirerek açıklamaktadır. “Lunapark Treni”
etkinliğinin çözüm sürecinde kullanılan matematiksel fikrin benzer başka durumlarda da
kullanılıp kullanılamayacağına yönelik olarak öğretmen adaylarından gelen görüşlerden
bazıları şunlardır.
Sonucumuz, verilen şartları sağlaması, kullandığımız düşüncenin diğer benzer
durumlarda da kullanılabileceği yönünden geçerlidir. Yaptığımız şey eğimle heyecanı
doğru orantılı alıp, eğimin artmadan azalmaya ve azalmadan artmaya geçtiği noktalar
belirlenip buralarda eğime bağlı olarak heyecanın da değiştiği notlalar olduğunu söyledik.
Bunu benzer durumlarda da rahatça söyleyip, verilen yeni şartlara sadece yolun şeklini
değiştirerek, düşünceyi sabit tutarak çözüme ulaştırabiliriz. Bu yüzden çözümün geçerli
ve benzer durumlar için de uygulanabilir olacağını düşünüyorum. (Ö8, Etkinlik Sonrası
Düşünce Raporu)
Bulduğumuz bu sonucu yine bu gibi soru tiplerinde bizden dönüm noktası istendiğinde
yani artarak azalandan azalarak azalanlığa, artarak artandan azalarak artanlığa geçtiği
noktalarda kullanabiliriz. (Ö6, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)
Eğriye teğet çizerek oluşturduğumuz çözüm yolunu yorumlamak gerekirse Teğetin
eğiminin en fazla olduğu yerde heyecan artar bizden de istenen buydu buna göre şekil
üzerinde yorumlamalar yaparak kesin olmayan çözümler ürettik. Bu durumu genelleyecek
başka bir durum olduğunu düşünmüyorum. (Ö10, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)
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Açıklamalar incelendiğinde öğretmen adaylarının çözümün genellenebilir ve geçerliliği
ile ilgili farklı görüşlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Ö8, etkinlikte kullanılan eğim arttıkça
heyecanın artması fikrinin genellenebileceğini ifade ederken, Ö6 ise artarak artanlıktan
azalarak artanlığa geçiş noktasının büküm noktası olduğu fikrinin genellenebileceğini ifade
etmektedir. Ö10 ise bu soruda kullanılan eğrinin eğiminin en yüksek olduğu yer fikrini kendi
çizdikleri eğriler üzerinde yorumladıklarını, bu nedenle başka durumlara genelleme yapmanın
pek mümkün olmadığını ifade etmiştir.
Öğretmen adaylarının çözümün geçerliliği ve genellenebilirliği noktasında farklı
görüşlerinin ortaya çıkması diğer etkinliklerde de gözlemlenen genel durumdur. Modelleme
etkinliğinin içerdiği matematiksel kavram ve fikirlerden hangisine daha çok önem verdiği
öğretmen adaylarının genellenebilirlik için ön plana çıkardığı fikri belirleyen unsurdur. Her ne
kadar çözümün geçerli ve genellenebilir olmasına yönelik her bir etkinlikte farklı fikirler ortaya
çıksa da, uygulanan 6 etkinlik için bu durum üzerine düşünen öğretmen adayları çözümün
gerçekçi ve genellenebilir olması gerekliliğini iyi bir modelleme sorusunun özelliklerinden biri
olarak ifade etmişlerdir. Dönem sonu ankette öğretmen adaylarının iyi bir modelleme
sorusunu tariflerinde de bu durum ortaya çıkmıştır.
İyi bir modelleme sorusunda; öğrenci kendisine sorulmuş olan soru için çözüm olacak bir
yapı inşa etmeye ihtiyacı olduğunu hissetmeli ve öğrenci bir model oluşturabilmelidir.
Modelleme sorusu öğrencinin sahip olduğu bilgi ve deneyimleriyle anlamlı bir gerçek
hayat problemi çözebilmesine olanak sağlamalıdır. Öğrenciler düşüncelerimi özgür bir
şekilde ifade edebilmelidirler. Öğrenci, etkinlikle kendi yorumlarının ve vardığı sonuçların
doğruluğunu kendi test edebileceği gibi, oluşturduğu modelin geliştirilmesine ve ya
düzeltilmesine ihtiyacın olup-olmadığı hükmüne kendisi varmalıdır. Modelleme sorusu
başka sorulara da genellenebilir olmalıdır. Öğrencinin yapısal olarak benzer başka
durumları da yorumlamakta kullanabileceği açıklama gücü yüksek bir örnek model
oluşturabilmesine olanak sağlar şekilde olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır.(Ö10, Dönem
Sonu Anket)
İyi bir matematiksel modelleme sorusu öncelikli olarak diğer durumlar içinde kullanılabilir
olmalıdır. Yani sorunun çözüm yöntemi, bu soruyla benzer özellikler taşıyan diğer tüm
durumlar içinde geçerliliğini korumalıdır ayrıca daha çok gündelik hayattaki problemleri
yansıtması yani günlük hayattan soyutlanmamış olmalıdır. Bunların yanında iyi bir
modelleme sorusu pek çok matematiksel kavramı da aynı anda sorgulatabilmeli, değişik
çözüm stratejilerine ve yorumlara da açık olmalıdır. (Ö14, Dönem Sonu Anket)

Yukarıdaki

açıklamalar

incelendiğinde,

öğretmen

adayları

çözümün

benzer

başka

durumlarda da kullanılabilir olması fikrini ifade ettikleri görülmektedir.
Diğer problemlerden farklılık
Ders sürecinde öğretmen adayları modelleme etkinliklerinin geleneksel problemlerden
farklılıklarını ortaya koyacak önemli fikirler geliştirmişlerdir. Uygulanan etkinliklerden sonra
yapılan görüşmelerde ve düşünce raporlarında öğretmen adayları etkinliklerin diğer
problemlerden farklılıkları ile ilgili birbirine benzer değerlendirmeler yapmışlardır. Örneğin,
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Ö8, etkinlik sonrası düşünce raporlarında “Caddede Park Yeri”, “Dönme Dolap” ve “Su
Deposu” etkinliklerinin geleneksel problemlerden farklılıklarını şöyle değerlendirmiştir.
…bize bu problem, iki üçgen verilir ortak bir açısı verilir belli kenar uzunlukları verilip belli
kenar uzunluğu nedir şeklinde sorulurdu. Biz de daha önceden bildiğimiz benzerlik
kurallarını uygular çözüme ulaşırdık. Veya yine üçgen verilir açı verilir trigonometri
kullandırılacak şekilde bir kenar sorulurdu. Fakat biz bu şekilde yapmıyoruz. Elimizde bir
problem var, evet belki biz kazanımları daha önceden bildiğimiz için bize katkısı yok gibi
gözüküyor olabilir fakat yukarıda da belirttiğim gibi biz bunu öğrencilere verip iki üçgen
arasında kenar-açı-kenar bağıntısı bulup bu kazanımı elde etmelerini sağlayacağız. Bu
yüzden hazır verilmiş bilgi olmaktan çıkıp kazanılmış bilgi türüne girecektir ki unutulma
oranı kazanılmış bilginin, öğrenilmiş bilgiye göre daha azdır. Bunlardan dolayı bu
problemler önceki problemlerden, kazanılmış ve öğrenilmiş bilgi açısından ayrılmaktadır
diye düşünüyorum. (Ö8, Caddede Park Yeri, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)
Bu problem daha önceki problemlerle karşılaştırılacak olursa düşünüyorum ki bir fizik
dersinde konu işlenip formüller verilip gerekli açı değerleri de dipnot olarak eklendikten
sonra hızını, yüksekliğini bulunuz şeklinde olurdu. Biz de hesap makinesi gibi formüllerde
değerleri yerine koyar ve hesaplardık. Ama şimdi, çözüm yolumuzu kendimiz belirliyor,
kullanacağımız formülleri ise verilerden biz oluşturup ondan sonra hesap yapıyoruz. Bu
aslında eskiden problemlere at gözlükleriyle bakmaya benzetilebilir. Şimdi o gözlükler
çıkarıldı ve her şeyi daha farklı görebilmekte ve irdeleyebilmekteyim. (Ö8, Dönme Dolap,
Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)
Bu problem bugüne kadar gördüklerimize hiç benzememektedir. Bize ya bir depo verilip
bunun kaç saatte dolacağı istenmekte, ya da bir şekil verilip bunun eğri zaman grafiği
istenmekteydi. Ama bu soru bu iki durumu birbiri ile çok güzel bir şekilde kaynaştırarak
farklı bir durum ortaya çıkarmış, farklı bir bakış açısı kazandırmış oldu. Alışageldiğimiz
problemlerden çok farklıydı, bizden ne depoya dolan su miktarını ne de zamanı istiyordu.
(Ö8, Su Deposu, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)

Ö8 bu üç etkinliği geleneksel problemlerle karşılaştırırken, geleneksel problemlerde
hazır öğretilmiş bilginin kullanıldığını vurgulayarak, bu sorularda ise bilginin öğrenci
tarafından yapılandırıldığı, ilk kez öğrenildiği veya geliştirildiği durumlara dikkat çekmektedir.
Ayrıca Ö8 bugüne kadar çözdükleri geleneksel problemlerde işlemlerin bilinçsizce ve anlamı
tam olarak kavranmadan yapıldığını ifade etmektedir. Bu sorularda ise formülün, yapılacak
olan işlemin, çözüm stratejisinin belli olmaması nedeniyle sorunun öğrencinin kendi
matematiksel bilgisini yapılandırmasına fırsat sağladığını belirtmiştir. Sınıfta grup çalışması
şeklinde yapılan modelleme etkinliklerinin doğası çalışmasında, öğretmen adayları
modelleme etkinlikleri ile diğer problemler arasında birçok farklılık olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin geleneksel problemlerden farklılıkları ile ilgili
düşünceleri genel olarak aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.
•

Çözüm sürecinin açık olmaması,

•

Birden fazla matematiksel kavram içermesi,

•

Çok sayıda sonuç çıkabilmesi,

•

Tartışma gerektirdiği için grup çalışmasına uygun olması,

•

Gerçek hayattan bir durum içermesi,

•

Zaman alması

301

Modelleme Becerileri
Çalışmada, öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerileri Haines, Crouch
ve Davis’in (2000) yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda, “Modelleme
Testi” ve “Modelleme Etkinliği Çözme Çalışmaları” ve “Dönem Sonu Anketi” aracılığıyla
elde edilen veriler incelenerek analiz edilmiştir.
Modelleme Testi Sonuçları
11’er soruluk paralel iki testten oluşan modelleme testi 22 puan üzerinden
değerlendirilmiştir.

Modelleme

testlerinde

(ön-test

ve

son-test)

yer

alan

soruların

paralelliklerine dair dağılım Tablo 4.33’te gösterilmektedir. Ön-test ve son-test olarak iki
bölümde uygulanan modelleme testinin öğretmen adaylarının modelleme becerilerinin
süreçte gelişip gelişmediğini göstereceğinden dolayı çalışmanın bu bölümünde ön-test ve
son-test sonuçlarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Ön-teste ve son-teste 25 öğretmen
adayının tamamı katılmıştır. Testin sonuçlarına göre öğretmen adaylarının ön testteki
ortalaması 22 puan üzerinden 13,88,

son testteki puan ortalaması ise 14,28’dir. Tablo

4.33’te görüldüğü üzere puan ortalamaları bakımından ön-test ve son-test incelendiğinde
genel olarak bir miktar artış söz konusudur. En önemli artış problemi formülleştirme ve bir
matematiksel model seçme becerilerini ölçen soruların puan ortalamalarında olmuştur.
Üçüncü beceriyi (Problemi formülleştirme) ölçen soruların ön-test puan ortalaması 1,28 iken
son-test puan ortalaması 1,76 olmuştur. Yine tabloda belirtilen bir matematiksel modelleme
seçme becerisini ölçen soruların ön- test puan ortalaması 0,72 iken son-test puan ortalaması
1,06 olmuştur. Ön-test ve son-test sonuçları incelendiğinde, grafik gösterimleri kullanma ve
kontrol etme becerilerine yönelik soruların puan ortalamalarında ise küçükte olsa bir düşüş
söz konusudur.
Çalışmada, her bir beceriye yönelik puan ortalamalarındaki değişimin anlamlı olup
olmadığını belirlemek için veriler istatistiksel olarak da incelenmiştir. Aynı öğrencilerin iki
farklı zamanda paralel sorulardan oluşan iki farklı testte verdikleri cevaplar arasındaki
farklılığı belirlemek için eşleştirilmiş t-testi (Altunışık ve diğerleri, 2004) yapılmıştır. Bu
analizden elde edilen sonuçlar Tablo 4.34’te verilmiştir. Buna göre; ön-test ve son-testte
bulunan, aynı becerileri ölçen sorular karşılaştırıldığında soruların çoğunluğunda (ÖT 1&2 –
ST1, ÖT 3 – ST 2&3, ÖT 6 – ST 5&6, ÖT 7&8 – ST7, ÖT 10 – ST 10, ÖT 11 – ST 11)
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Toplam puanlar olarak bakıldığında ön-test, son
test arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Genel olarak değerlendirmek gerekirse,
Modelleme Testi sonuçlarına bakarak öğretmen adaylarının modelleme becerilerinin
geliştiğini iddia etmek mümkün görünmemektedir.
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Tablo 4.37. Modelleme Testi Ön-Test Son-Test Karşılaştırması
Ön-test soruların numaraları
/ puan ortalamaları

Son-test soruların numaraları /
puan ortalamaları

1. ve 2. sorular

1,00

1. soru

1,24

3. soru

0,80

2 ve 3. sorular

0,96

4. ve 5. sorular

1,28

4. soru

1,76

Değişkenleri, parametreleri ve
sabitleri belirleme

6. soru

1,60

5 ve 6. sorular

1,62

Matematiksel ifadeleri
formülleştirme

7. ve 8. sorular

1,70

7. soru

1,88

9. soru

0,72

8. ve 9. sorular

1,06

10. soru

1,36

10. soru

1,12

Gerçek hayat durumu ile
karşılaştırarak kontrol etme

11. soru

1,36

11. soru

1,17

TOPLAM

11 Soru

1,25

11 soru

1,31

Genel Ortalama

13,88

Modelleme Becerileri
Verilenleri belirleme ve
sadeleştirme
Hedefi belirginleştirme
Problemi formülleştirme

Bir matematiksel model seçme
Grafik gösterimleri kullanma

14,28

Tablo 4.38. Ön-Test ve Son-Test Karşılaştırmasıyla İlgili Eşleştirilmiş t-Test Sonuçları
Eşleştirilmiş Farklılıklar
Ortalama

SS

Std. Hata
Ortalaması

95% güven
aralığı değişimi
Alt

t

S.D.

p

Üst

1. Eş ÖT 1&2 – ST1

-0,24

1,11

0,2220

-0,6981 0,2181 -1,081

24

0,290

2. Eş ÖT 3- ST 2&3

-0,16

0,7735

0,1547

-0,4793 0,1593 -1,034

24

0,311

3. Eş ÖT 4&5 - ST4

-0,48

0,8836

0,1767

-0,8448 -0,1152 -2,716

24

0,012

4. Eş ÖT 6 – ST 5&6

-0,02

0,7286

0,1457

-0,3207 0,2807 -0,137

24

0,892

5. Eş ÖT 7&8 - ST7

-0,18

0,5568

0,1114

-0,4098 0,0498 -1,616

24

0,119

6. Eş ÖT 9 – ST 8&9

-0,30

0,7638

0,1528

-0,6153 0,0153 -1,964

24

0,061

7. Eş ÖT 10 – ST 10

0,24

1,012

0,202

-0,178

0,658

1,186

24

0,247

8. Eş ÖT 11 – ST 11

0,25

1,113

0,227

-0,220

0,720

1,100

23

0,283

Ön Test – Son Test

-0,40

4,0

0,800

-2,051

1,251

-0,500

24

0,622
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Öğretmen adaylarının öz-değerlendirmeleri
Öğretmen adayları matematiksel becerindeki değişime yönelik öz-değerlendirmelerinde
genel olarak bu sürecin kendilerine çok farklı açılardan katkısının olduğunu ifade etmişlerdir.
Fakat her bir modelleme etkinliği farklı konu ve kavramları içerdiği için böyle bir gelişimden
söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden öğretmen adayı da olmuştur. Öğretmen
adaylarının modelleme becerilerindeki gelişim ile ilgili düşüncelerini genel olarak yansıtan
değerlendirmeler Tablo 4.35’te sunulmuştur.
Çalışmaya katılan öğretmen adayları matematiksel modelleme becerilerinin mikro
düzeyde gelişmiş olmasının ötesinde, kendi gelişimlerini daha genel ve geniş bir bakış
açısıyla yorumlamışlardır. Öğretmen adayları dönem boyunca yapılan modelleme etkinlik
uygulamaları neticesinde; sorulara çözüm üretmeye yönelik bakış açılarının genişlemesi,
soruları yorumlama becerilerinin artması, çözüme daha hızlı ulaşabilmeleri, soruların tarzına
alışarak daha başarılı yorumlamalar yapabildikleri ve matematiksel düşünme becerilerinin
geliştiği gibi görüşler bildirmişlerdir. Örneğin, Ö3 bu soruların çok yönlü düşünme boyutunda
kendisine katkısının olduğunu ifade etmiştir.
Bu zamana kadar bu tür sorularla karşılaştığımda çok yönlü düşünmezdim. Genelde bir
sorunun tek sonucunun olacağını zannederdim. Artık her sorulara bakarken her kavramı
düşünüyorum ve farklı çözüm yolları düşünüyorum. (Ö3, Dönem Sonu Anket)

Ö2 ise modelleme becerilerinde gelişimden ziyade modelleme etkinliklerine olan ön
yargısının kırıldığını ifade etmiştir. Ayrıca, ilk etkinlikten son etkinliğe doğru soru üzerinde
daha kapsamlı ve mantıklı düşünme becerisinin geliştiğini ifade etmiştir.
Modelleme sorularını çözme becerim kesinlikle ilerledi. Zaten daha önce böyle sorularla
karşılaşmadığımdan ilk etkinlikten bu yana her seferinde daha rahat ve mantıklı düşünüp
yorumlamamın geliştiğini düşünüyorum. Beceride gelişme bence soruya bağlıdır. O
soruyu anlamana ve kafanda bir yerlere oturtmama bağlı olarak çözme becerim
gelişebilir. Yani tam anlamda geliştim diyemem. Ama böyle sorular için bir aşinalık
olduğundan önyargımın kalktığını söyleyebilirim. (Ö2, Dönem Sonu Anket)

Ö8 ise bu etkinliklerin kendisinde bir sorunun tek ve kesin doğru bir cevabı olmalı
önyargısını kırdığını ve çözüm için nasıl düşünüldüğünün elde edilen sonuçtan daha önemli
olduğunu ve çözüm için hatalı da olsa seçilen yöntemin önemli olduğu fikrine ulaştığını ifade
etmiştir.
Başta doğru ve kesin bir çözüm ararken, sonraları aslında önemli olanın soruya sunulan
çözüm yaklaşımı olduğunu fark ettim. Önceden bir sorunun çözümü ya doğru ya yanlıştır
diye düşünüyordum. Sonraları aslında kabullere ve sorudan çıkan anlamlara göre farklı
bakış açıları ve yaklaşım tarzları olabileceğini, aslında yanlış bir çözüm olsa bile onda da
değişik bir çözüm yaklaşımı olabileceğini gördüm. Bu yönde farklı düşünmeye başlamış
oldum. (Ö8, Dönem Sonu Anket)

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Ö12 gibi, bu süreçte modelleme becerilerinin
gelişmediğini ifade eden öğretmen adaylarının yanı sıra, Ö14 gibi bazı öğretmen adayları ise
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modelleme etkinliklerini çözme becerilerindeki gelişimi daha geniş bir bakış açısıyla
değerlendirmişlerdir.
Bu dersi almadan önce matematiksel modelleme isimli bir dersin olduğundan
haberdardım fakat içeriği hakkında fazla bir bilgiye sahip değildim. Bu dersi aldıktan
sonra çevreme bakış açım değişti desem yalan olmaz sanırım. Çünkü önceden
matematiğin sadece uzay bilimlerinde, astronomide, mühendislikte vb. yerlerde
kullanıldığını sanırdım. Oysa hayatımızın her alanında matematik varmış. Bu durum
çevremin ve çevremdeki matematiksel durumları tespit etmeme ve sorgulamama da
büyük katkı sağladı. Tüm bunların yanında öğrencilerin kavram yanılgılarını ve düşünme
süreçlerini görmek mesleğimi yapacağım zaman bana yol gösterici olacaktır. Hem bir
öğrenci hem de öğretmen olarak pek çok kazanım elde ettim diyebilirim. Soruların
çözümü sırasında kendi matematiksel bilgilerim de tazelendi. Üstelik yanlış bildiğim,
bilmediğim ya da bildiğimi zannettiğim pek çok şeyi aslında bilmediğimi öğrendim. Ayrıca
yazdığımız raporlar sayesinde hem matematiksel dilimin hem de genel anlamda
matematiksel düşüncelerimin geliştiğini ve ilerlediğini gördüm. Her şeyden önce bir
öğretmen adayı olacak kendimi öğrencilerin yerine koyup değerlendirme ve öğrenciler
gibi düşünebilme fırsatı buldum.(Ö14, Dönem Sonu Anket)

Yukarıdaki açıklama incelendiğinde Ö14 bu derste gerçek hayat matematik ilişkisine
dair somut uygulamalar sayesinde matematiğe olan bakış açısının değiştiğini ifade
etmektedir. Bu derste gördüğü modelleme etkinlikleri sayesinde gerçek hayattaki birçok
olgunun matematik ile bağlantısını keşfettiğini ve ilişkilendirmeleri daha rahat yapabildiğini
ifade etmiştir. Ö14’ün vurguladığı bir diğer kazanım ise öğrencilerin nasıl düşünebileceklerine
dair öngörü kazanmış olmasıdır. Ayrıca, etkinliklerin içerdiği matematiksel kavramlara özel
olarak yanlış veya eksik bildiğini ve tartışmalar neticesinde bu kavramlara yönelik bilgisinin
artırttığını belirtmiştir. Ö14 bu süreçte matematiksel dili kullanma becerisinin de geliştiğini,
ayrıca kendisini öğrencilerin yerine koyma fırsatı bularak onları nasıl değerlendirebileceğine
yönelik önemli kazanımlar elde ettiğini de ifade etmiştir. Ö14 derste çözülen modelleme
etkinliklerinin katkısını alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi ve matematiğe karşı tutum ve
inançlar olmak üzere farklı boyutlarda değerlendirmiştir.

Tablo 4.39. Modelleme Becerilerindeki Gelişmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının ÖzDeğerlendirmeleri
Öğretmen
Adayı

Öz-değerlendirme

Ö12:

Modelleme sorularını çözme becerimi çok fazla geliştirdiğini düşünmüyorum. Fakat
benim için yararlı olduğunu söyleyebilirim. Normal matematik sorularında bu tarz
karmaşık problemler ile karşılaşmamış olmak ve bu problemlerin fazla matematiksel
işlem yaptırmayı gerektirmesi bizim için yararlı oldu.

Ö15:

İlk olarak modelleme sorularına diğer tüm sorular gibi tek çözüm bulmamız gerekiyor
gibi yaklaşıyordum. Dolayısıyla grup içinde tek doğru sonucu bulmaya çalışıyorduk.
Ancak modelleme sorularının devamında bunun böyle olmayabileceğini anlamış oldum.
Bunun dışında soruları gerçek hayattan matematiksel hayata uygulayabilmeyi
geliştirdim ve pratikleştirmiş oldum.
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Tablo 4.40. Modelleme Becerilerindeki Gelişmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının ÖzDeğerlendirmeleri (devam...)
Öğretmen
Adayı

Öz-değerlendirme

Ö2:

Modelleme sorularını çözme becerim kesinlikle ilerledi. Zaten daha önce böyle sorularla
karşılaşmadığımdan ilk etkinlikten bu yana her seferinde daha rahat ve mantıklı
düşünüp yorumlamamın geliştiğini düşünüyorum. Beceride gelişme bence soruya
bağlıdır. O soruyu anlamana ve kafanda bir yerlere oturtmama bağlı çözme becerim
gelişebilir. Yani tam anlamda geliştim diyemem. Ama böyle sorular için bir aşinalık
olduğundan ön yargımın kalktığını söyleyebilirim.

Ö23:

Süreçte baktığımda birçok günlük hayat problemiyle matematiksel problemi
eşleyebildiğimizi gördüm. Süreçte öğrenci gözüyle bakarsam bir gelişme olmadı. Çünkü
problem çözümüne başlarken öğrencilerin ön bilgilerini yoklanmadan, haberdar
edilmeden öğrenci çözümü istendi. Öğretmen gözüyle de bakarsam öğrencilerin hata
yapacakları aşamaları daha önce görmemi sağladı.

Ö5:

Bu dönemin başından itibaren yaptığımız bu modelleme sorularına yeterli başarıyı
gösterdiğimize inanıyorum. Her ne kadar bu soruların yabancısı da olsam alışmakta
sıkıntı çekmeyip çabuk kavradığımı düşünmekteyim. Her etkinlikle beraber biraz daha
hız ve farklı çözüm yolları geliştirme yeteneği kazandığımız tartışılamaz. Öğrenciler
değerlendirme olsun veriler soruları çözmek olsun; bu ikisinde de ilk haftaki
durumundan kat kat daha iyi olduğu kanaatindeyim.

Ö16:

Daha hızlandığımı düşünüyorum. Her türlü durumu ve olasılığı değerlendirir oldum. Her
pencereden soruya bakıp değerlendirebiliyorum. Tabii grup arkadaşlarımın da etkisi
büyük.

Ö24:

Dönem başında daha önce hiç modelleme sorusu çözmediğim için bu tarz sorular
karşısında nasıl hareket edeceğimizi bilmiyorduk fakat şu an her türlü modelleme
sorusunu çözebilecek ya da en azından üzerinde fikir yürütebilecek düzeydeyim.

Ö4:

Dönem başından sonuna kadar geçen sürede bu gibi sorularda “daha farklı nasıl
düşünebilirim” diye kendime sormaya başladım.

Ö7:

Hiç düşünmediğim kadar soru üzerinde düşünebiliyorum. Hayata matematikle bakmayı
yavaş yavaş öğreniyorum. Sadece sayılardan ve formüllerden oluşan matematikten
kurtulmaya başladığımı düşünüyorum. Ayrıca sorularda sayısal yeteneğimi ön plana
çıkarmaktan çok düşünme yeteneğimi ön plana çıkararak soruya daha farklı
yaklaşabiliyorum.

Ö6:

Dönem başında daha ne yapacağımızı tam bilmediğimiz için daha çok zorlanıyorduk
yaptığımız bir çözümü fazla irdelemeden doğru olduğunu düşünüyorduk. Fakat ilerleyen
haftalarda yanlışlarımızı kendiliğimizden fark etmeye ve bunları düzeltmeye başladık.
Çözüm yaparken yanlış bir çözüme giderken birbirimize sorular yöneltip yanlış yolda
olduğumuzu fark ediyorduk.

Ö17:

Soruların zorluk sırası kolaydan zora doğru olsaydı bu gelişimimi ölçebilirdim ama
örneğin yaz işi etkinliği su deposuna göre daha zorlayıcıydı. Yaz işini çözerken daha
çok zorlandım ama su deposunu daha kolay çözdük. Bunun nedeni gelişimimden değil
sorularla alakalı olduğunu düşünüyorum.

Ö25:

Bu modelleme sorularının beni nasıl yönlendireceğini ben de merak ediyordum. Her
etkinlik sonrası yeni bir şeyler öğrendim. Hem modelleme sorusuyla hem de derste
soracağım soruyla öğrenciyi en sağlıklı nasıl yönlendiririm sorusuna derslerde cevaplar
aradım. Bunların cevaplarını buldukça modelleme sorularını sevdim. Yaz işi etkinliği
bana modelleme sorularının zor olduğunu düşündürttü. Ama diğer modelleme sorularını
gördükçe doğru yaklaşımların doğru sonuçlara ilettiğini gördüm. Birkaç etkinlik
sonrasında anladım ki bu sorularda hem yorum yapılabiliyor hem formül kullanılabiliyor
hem de formül üretilebiliyor. Hangi konuyla alakalı olabileceğinin doğru tespitinden
sonra her şey daha kolay oluyor. Bunları düşünerek sorulara daha rahat yaklaştım.
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Öğretmen adaylarının modelleme sürecindeki genel zorlukları
Modelleme etkinliklerini çözme sürecinde öğretmen adaylarının yaşadığı en belirgin
zorluklar üç ana başlık altında gruplanabilir. Bunlar; (a) bilgi yoğunluğu ve değişkenlerin
belirsizliği, (b) farklı fikirleri tartışırken zaman kaybetme ve (c) matematiksel zorluklardır.
Bilgi yoğunluğu ve değişkenlerin belirsizliği
Modelleme etkinlikleri çözüm sürecinde sorulardaki bilgi yoğunluğu ve değişkenlerin
belirsizliği öğretmen adayları için genel bir zorluk olarak ortaya çıkmıştır. Sorunun
çözümünde varsayımlarda bulunma, bağımlı ve bağımsız değişkenler ile sabitleri belirleme
ve uygun bir matematiksel yöntem seçme gibi gereksinimler öğretmen adaylarının daha önce
deneyimlerinin

olmadıkları

durumlardı.

Öğretmen

adayları,

geçmiş

deneyimlerinde

matematiğin gerçek hayat uygulamalarına yönelik sözel problemler dışında farklı problem
türleri ile karşılaşmadıkları için modelleme etkinliklerinin çözüm sürecindeki belirsizlikler
kendileri için ciddi bir zorluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum öğretmen adayları tarafından
farklı şekillerde dile getirilmiştir.
Problemin yazılı olduğu kâğıdı incelemeye başladığım zaman soru karışık geldi ve
nereden nasıl başlamam gerektiğine karar veremedim. Tabloları çözümde nasıl
kullanmam gerektiğini ilk başta anlayamadım çünkü çok fazla durum ve sayı vardı.
Bunların arasında nasıl bir bağ kurup çözüme ulaşacağımı göremedim… Probleme ilk
baktığımda verileri kullanarak bir grafik üzerinden çözüme ulaşabilir miyim diye
düşündüm. Daha sonra oluşturacağım bu grafiğin neyi bulmama yardım edeceğini yani
bağımlı bağımsız değişkenlerin ne olması gerektiğini vs. yorumlayamadım çünkü tabloda
çok fazla durum ve veri vardı bunların tek bir grafik üzerinden yorumlanması zor olacaktı.
(Ö14, Yaz İşi Etkinliği Sonrası Düşünce Raporu)

Yaz İşi etkinliği sonrası yazılan düşünce raporunda Ö14, soruda bilgi yoğunluğu
olduğunu ve nereden nasıl başlayacağına karar vermekte zorlandığını ifade etmektedir.
Lunapark Treni etkinliği sonrasındaki düşünce raporunda Ö24 ise şunları belirtmiştir.
Daha önce analiz derslerinde eğrilerin analizlerini, özelliklerini incelemiştik. Burada analiz
derslerinden farklı olarak eğim 5,67 sayısı ile sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla bu değeri
eğriyi çizerken dikkate almamız gerekti. Bir de eğriler ile ilgili olarak şimdiye kadar
çözdüğümüz sorularda tahminden ziyade (örneğin yükseklik-mesafe ilişkin tahmini
değerlerimiz) daha net sonuçlar olmuştu. Bu nedenle sorunun bu kısmında grup olarak
net değerler bulmaya çalışmıştık (örneğin tam ve kesin bir maksimum yükseklik
belirlemek gibi ). Fakat net ve kesin sonuçlar için eğrilerin denklemlerine ihtiyacımız vardı.
(Ö24, Lunapark Treni Etkinliği Sonrası Düşünce Raporu)

Ö24, Lunapark Treni etkinliğinde maksimum eğim sınırlandırmasını göz önünde
bulundurarak kendilerinin bir çizim yapması gerekliliğinden bahsederek bu durumu analiz
dersi

uygulamaları

ile

kıyaslamıştır.

Bu

kıyaslamayı

yaparken

de

bugüne

kadar

uygulamalarda hep net ve belirgin sonuçlar ile karşılaşmış olduklarından ve modelleme
sorularının da yorumlama ve tahmin gibi beceriler gerektirdiğinden, öğretmen adayları alışık
olmadıkları bu durumun kendileri için bir zorluk oluşturduğunu ifade etmiştir.
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Farklı fikirleri tartışırken zaman kaybetme
Öğretmen adayları tarafından sıklıkla dile getirilen bir diğer zorluk ise farklı fikirlerin
tartışılması sürecinde çok fazla zaman kaybedilmesidir. Öğretmen adayları bir fikir üzerinde
tartışılırken olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılamamasını ve eğer tartıştıkları fikir çözüm
sunmaktan uzak ise daha farklı fikirler geliştirmelerini de engelleyici bir unsur haline geldiğini
ifade etmişlerdir. Örneğin Ö24, Dönme Dolap etkinliği ile ilgili çözüm süreçlerini anlatırken bu
durumu şöyle dile getirmiştir.
Araştırmacı: Peki, savunurken siz ikna olmadınız mı?
Ö24: Hayır, bizi ikna edemedi
Araştırmacı: Edemedi, sadece savundu
Ö24: Savundu bir yere getiremedi. O onları savunurken biz farklı düşünceleri
geliştiremedik, sonra ben farklı bir anlık değeri farklı bir şey alarak sorudan farklı bir
çözüme gittim bu bizi biraz daha oyaladı. O tarz şeyler oldu. Ondan sonra da mesela
çözüm bulduk bu çözüm çok basit, böyle çözülür mü bu soru hani
Araştırmacı: Hangi çözümdü, hatırlıyor musun o çözümü?
Ö24: Burada hangi çözümdü, şu hızı hesaplarken mi yaptık bir şey basit bir yoldan
gördük yaptık bu çok basit dedik, bu olmaz böyle dedik, değiştirelim bunu dedik. O tarz,
hani biraz daha zorlaştıralım biraz daha kompleks daha güzel bir çözüm bulalım amacıyla
süreç biraz aksadı.
Araştırmacı: Peki, bu çözüm sürecinde olumlu ya da olumsuz yönde sizi etkileyen
faktörler nelerdi?
Ö24: Olumsuz yönde etkileyen faktörler işlem yapamadık, ben işte kendim bir
varsayımda bulunup onun üzerine bir yoldan gittim bu bizi çok fazla oyalamadı ama hani
sonuçta bu bir yanılgıya düşmekti bizi oyalayıcı bir faktördü. Ya da Ö4’ün sürekli hani
daha çok kendi fikirlerini biraz da hani doğru fikir yanlış fikir demiyorum ama bir sonuca
varamadan savunma yöntemine geçmesi ya da diğer arkadaşlar işte Ö2’nin ya da Ö3’ün
çok sorgulayıcı yaklaşması işte. Buradaki açıyı buradaki açıya nasıl bağlayabiliriz bu
buradan çıkıyorsa bu nasıl buradan çıkıyor tarzı sorgulayıcı yaklaşımı bizi biraz yordu.
Grup olarak hani çözümden uzaklaştırdı o şekilde grup olarak biraz zorlandık çözümde.

Yukarıda

araştırmacı

ile

Ö24

arasındaki

diyalog

incelendiğinde,

Ö24,

grup

çalışmasında yanlış bir fikir üzerinde tartışırken çok fazla zaman kaybettiklerini, fikrin
sahibinin de sağlam bir delil öne sürmeden savunmaya geçmesi gibi faktörlerin kendilerini
daha iyi bir çözüm yaklaşımı sunmaktan veya daha doğru fikirler üzerine tartışmaktan
alıkoyduğunu ifade etmiştir. Aynı durumu Ö17’de Lunapark Treni etkinliğinden sonra yapılan
görüşmede dile getirmiştir.
Araştırmacı: Şimdi peki problem durumunu tam olarak anlayabildiniz
okuduğunuzda? Yani kendin için sonra da grup üyeleri için bahsedebilirsin.

mi

ilk

Ö17: Yani üçümüz içinde sıkıntı oldu bireysel okuduğumuzda, hani anlamamızda. Ne
yapmamız gerektiğini, ne demek istediğini falan konusunda. Sonra grupça başladık. O
zaman da problem oldu, hani diğer sorular kadar şey yapamadık hani. Fikirlerimizi
birleştirip bir şey çıkartamadık. Çünkü her, yani fikirlerimiz farklıydı dediğim gibi.
Araştırmacı: Hı hı.
Ö17: Bir de hani fikirlerimizi birleştirince ortak bir çözüm değil, farklı farklı şekiller, yani
sonuçlar oluşuyordu. O açıdan yani biraz zor oldu bizim için.
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Ö17, Lunapark Treni etkinliğinin çözüm sürecinde herkesin farklı fikirlere sahip
olduğunu ve bunlar tartışıldığında da ortak bir sonuç değil yine farklı farklı yorumlar
oluştuğunu ifade etmektedir. Yani, Ö17 farklı fikirleri bir araya getirip harmanlayarak ortak ve
daha iyi bir fikre ulaşamadıklarını belirtmiştir. Ö17 ve Ö24 tarafından dile getirilen farklı fikirler
üzerinde tartışırken çok fazla zaman kaybederek bir çözüme ulaşamama durumu birçok
grupta gözlemlenen bir durum olup birçok öğretmen adayı tarafından bir zorluk olarak dile
getirilmiştir.
Matematiksel zorluklar
Modelleme etkinliklerinin çözüm sürecinde eksik matematik bilgisi de bazen bir zorluk
olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının etkinliğin çözümü için belirledikleri çözüm
yolları ve matematiksel kavramlar ile ilgili bilgilerinin eksik olmasından dolayı çözüme
ulaşmada zorluklar yaşamışlarıdır.
Örneğin Dönme Dolap etkinliğini çözme sürecinde 7. grup üyeleri çember denklemi ve
bunun parametrik denklemini yazmaya çalışırken çember denkleminin nasıl yazıldığını ve
bunu parametrik denkleme nasıl dönüştürüleceği gibi noktalarda zorluklar yaşamışlardır.
Grup bütün bu sorunları aştıktan sonra ise elde ettikleri çember denklemi ve parametrik
denklemin sorunun çözümü için yeterli olmadığını görerek tekrar başa dönme ihtiyacı
hissetmişlerdir. Ö24, Dönme Dolap etkinliğinde yaşadıkları matematiksel zorlukları
görüşmede şöyle ifade etmiştir.
Araştırmacı: Matematiksel anlamda yaşadığınız zorluklar var mı hani çözüme başladınız
işte birbiriyle ilişkili fonksiyonlar oluşturmaya başladınız diyelim hani
Ö24: Evet, şey yaptık bunu Kartezyen şeyini yazdık işte x eksi x1’in karesi y, r kare tarzı
yazdık.
Araştırmacı: Çemberin denklemini mi yazmaya çalıştınız?
Ö24: Çemberin denklemini yazdık bu denklemden işte bunun şey denklemi işte değişken
t. Ne denklemiydi?
Araştırmacı: Parametrik denklem.
Ö24: Ha parametrik denklemine geçtik, işte parametrik denklemini kullandık. İki denklem
arası bağlantı kurmaya çalıştık açıları birbirine yazdık ama yaptığımız şey aynıydı.
Sadece orda hani parametrik denklemi alıp Kartezyen denkleme dönüştürüp sonra onu
tekrar parametrik denkleme dönüştürüyorduk yani. x yerine rcosθ yazıp onu çözüyorduk.
E zaten bu bizi, kartezyen denklemi parametrik denkleme götürüyor, aynı denklem
arasında döndük durduk. Geçemedik. Şuradaki açı zaten olmayınca buradaki açıyı biz
çözemeyince bu açıyı bırakalım şeye döndük biraz orda. Biraz uğraştık ama en sonunda
şuradaki açıyı gördükten yani şuradaki açıyı koyduktan sonra onun üzerine gittik.

Ö24, çember denklemini yazmada zorlandıklarını, bunu aştıktan sonra ise parametrik
denklemi yazmakta zorlandıklarını söylemiştir. Daha sonra elde ettikleri ifadenin çözüm için
kullanışlı olmadığını fark ettiklerinde ise en başa dönmenin zorluğunu da belirtmişlerdir.. Bu
zorluklar öğretmen adayları için bazı kavramları tekrar edip hatırlamaya çalışma sonucunu
doğursa da modelleme etkinliklerini çözebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç doğurmuştur.
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Öğretmen adaylarının modelleme bilgi ve becerilerinin gelişimine etki eden
faktörler
Uygulama sürecinde öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerilerinin
geliştiğine dair güçlü bulgular elde edilememekle birlikte, bu becerilerin gelişimini etkileyen
muhtemel faktörler belirlenmiştir. Bunlar; (a) bireysel ve grup çalışması ile çözüm, (b)
öğretmenin sorgulama yapması, (c) farklı soru türleri görme, (d) sunumlar ve sınıf
tartışmaları ve (e) modelleme sorusu geliştirme.
Bireysel ve grup çalışması ile çözüm
Etkinlik sonrası düşünce raporları ve görüşmeler incelendiğinde öğretmen adayları
önce bireysel, ardından grup çalışması yapmalarının modelleme sorularını çözme becerilerini
olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları bireysel çalışmalar sürecinde
herkesin sorunun ne sorduğunu anlayarak ve kabaca bir çözüm yöntemi önerisi ile grup
çalışmasına geçildiğini ve böylece grup çalışmasının da daha verimli geçtiğini ifade
etmişlerdir. Ayrıca, öğretmen adayları grup çalışması sürecinde farklı fikirlerin ortaya
çıkması, bu fikirlerin tartışılarak en uygun çözüm yöntemine karar verilmesi, uygun bir
matematiksel yöntem (model) seçilmesi ve daha sonra seçilen matematiksel yöntemin
geliştirilmesi veya değiştirilmesi gibi süreçlerin yaşandığını ifade ederek, bu sürecin
kendilerini geliştirdiğini söylemişlerdir.

Dönme Dolap etkinliği sonrası yapılan görüşmede

Ö10 bu durumu çok farklı açıklardan ifade etmiştir.
Araştırmacı: O zaman grup çalışması açısından devam edersek grup çalışmasının
verimli olduğunu düşünüyor musun?
Ö10: …[grup çalışması] kesinlikle çok verimliydi. Özellikle soru bizden bir şeyler yani
nasıl diyeyim, daha böyle düşünmemizi istiyor, kafa yormamızı istiyor. Böyle sorularda
kesinlikle grup çalışması gerekiyor, bence. Nasıl diyeyim, ben o kosinüs teoremini
buldum; ama ben birinci soruda hiçbir şey yapamazdım belki eğer arkadaşlarım orada
sinüs teoremini söylemeselerdi ya da yüksekliği nasıl hesaplayacağımızı bilmeselerdi.
Öyle düşünüyorum, yani ben sadece ikinci soruyu çözerdim. Üçüncü soruyu, belki
dördüncü, birinci soruya hiçbir şey yapamazdım. Bu, grup çalışması sayesinde olan bir
şey bence. Arkadaşlarımızın fikirlerini aldım, ne yapacağımız konusunda tartıştık ve bir
çözüm yoluna ulaştık.
Araştırmacı: Bireysel çözersen nasıl oldur, söylemek istediğin bir şey var mı?
Ö10: Hocam işte bireysel çözersem daha eksik çözümler. Yani belki yanlış çözümler elde
ederdim. Hoca anlık kavramını bize söyledikten sonra belki ben halen anlığı
anlayamamış olabilirdim. Hani çünkü ben sadece yaptığım çözümün doğru olduğuna
inanarak yapıyordum. Hoca, bizi uyardı. Ben de kendi bildiğimin doğru olduğunu iddia
edebilirdim; ama grup içinde evet, bak bu anlık deyip. Çünkü biz kapsül kapsül ilerledik
diye fikirler ortaya çıktı. Sonra ben bunu düşününce evet, hakikaten de kapsül kapsül
ilerlemişiz. Ne yapmamız gerekiyor diye düşündüğümüzde doğru sonuca daha net, daha
sağlıklı ulaştık yani biz.
Yukarıda diyalogda görüldüğü üzere, Ö10 grup çalışmasını çözüm için gereken uygun
matematiksel kavramların seçimi ve kullanımı, yapılan çözümün geliştirilmesi adına ayrıntılara yönelik
yapılan tartışmaların çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ö10, grup çalışmasının modelleme
etkinliklerinin çözümüne yönelik uygun stratejilerin seçimi ve bunların geliştirilmesi gibi becerilerin
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yanında bazı matematiksel kavramlar üzerine yapılan tartışmaların da matematik bilgisini geliştirme
adına çok faydalı olduğunu söylemektedir. Ö8 ise düşüncelerini şöyle ifade etmiştir.
Ö8: Bu problemin çözümünde grup çalışması gerçekten çok verimliydi. Çünkü soruda
birçok şeyin sayısal değeri verilmemiş ve zaten bizden de sayısal veri yerine sözel bir
rapor istenmekteydi. Bunun tek başına düşünülmesi yerine grup içerisinde tartışılarak
çözüme gidilmesinin çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Birimizin takıldığı yerde
başka bir arkadaşımızın ortaya attığı fikir, bizde çok farklı düşünceler doğurabilir ve
böylece çözüm yolu hakkında daha fazla fikre sahip olmuş olabiliriz. Yine yapılan hataları
tek başımıza göremeyebiliriz, grup arkadaşlarımıza çözümü teyit ettirdiğimizde bunun
farkına daha kolay varılabilir ve doğru çözüme gitmede daha sağlam bir yol izlenmiş
olacaktır. Bu gibi sebeplerden dolayı grupla çalışma hem bu problem, hem de bence
diğer problemlerde çözüme ulaşmada, hataları fark etmede, yeni düşünceler kazanmada
büyük katkı sağlamaktadır. (Ö8, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu, Lunapark Treni)

Öğretmenin sorgulama yapması
Modelleme etkinliklerinin uygulanma sürecinde öğretmenin uygun sorgulama yapması
öğrencilerin modelleme bilgi ve becerilerinin gelişimine etki edebilecek bir faktör olarak
ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları etkinlik sonrası düşünce raporlarında, görüşmelerde ve
sınıf tartışmalarında dersi yürüten öğretmenin etkinlik çözüm sürecinde cevabı söylemeden,
uygun

sorularla

çözüm

yöntemlerini

sorgulatmasının

olumlu

katkılarından

sıklıkla

bahsetmişleridir. Ö10 ve Ö24 Dönme Dolap etkinliği sonrası yapılan görüşmede öğretmenin
sorularla yönlendirmesini şöyle ifade etmişlerdir.
Ö10: Anlığı da fark ettikten sonra, Hoca bizi uyardıktan sonra biz direk başka bir orantı
kurduk. Onu da zaten…
Araştırmacı: Ne gibi bir uyarı geldi? Hani ne gibi bir soru sormuştu Hoca hatırlıyor
musun?
Ö10: Bu anlık mı demişti hani. Siz anlık mı buldunuz? Biz anlık bulmadığımızı o an fark
ettik yani. Biz kapsül kapsül ilerlemişiz hâlbuki.
Ö24: Bunun bir olumlu havası oldu Hocalarımızın bize hani gösterdiği yollar işte burada
hani şunu kullanın demedi. Mesela “şunu şurada görsek” dedi, “burasını nasıl aldınız”
dedi “bu alfa ne işinize yarar burada” tarzı sorgulayıcı bizi de düşünmeye sevk eden…
olumlu bir hava içinde biz de yaptık. …Hocamız burada “niye böyle düşündün” hani
“anlıktan anlayışın ne,” “anlık bize ne tarz düşünceler getiriyor” tarzı sorularla beni
doğruya sevk etti bu da olumlu bir durumdu.

Ö10 öğretmenin sorduğu bir soru ile çözümlerindeki anlık kavramı ile ilgili eksiği nasıl
fark ettiklerini açıkça ifade etmiştir. Ö24 ise, etkinlik sürecinde öğretmenin çözümlerini
sorgulayıcı neden, nasıl soruları sayesinde çözümlerini anlatmak zorunda kaldıklarını ve bu
süreçte varsa hatalarını fark ettiklerini söylemiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adayları genel
olarak, çözüm sürecinde bu şekilde sorgulama yapılmasının çözümü geliştirme adına ve
sorunun içerdiği matematiksel kavramları daha iyi anlama adına kendileri için çok faydalı
olduğunu vurgulanmıştır.
Farklı modelleme etkinlikleri çözme deneyimi
Elde edilen verilerin analizine göre, öğretmen adaylarının modelleme becerilerinin
gelişimine etki edebilecek bir diğer faktör ise mümkün olduğunca fazla ve farklı modelleme
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etkinlikleri çözme deneyimleri olarak belirlenmiştir. Farklı modelleme etkinlikleri çözmenin
yeni bir etkinlik çözümünde nasıl faydalı olduğuna yönelik Ö24 ve Ö10’un değerlendirmeleri
şunlardır.
Araştırmacı: Peki, geçen hafta yaptığınız etkinlik bu haftaki çözüm yaklaşımınıza nasıl
katkı sağladı, ya da sağladı mı?
Ö24: Yani sağladı mı hani biraz daha antrenmanlıydık hani daha önce de böyle karmaşık
bir soru için çözüm üretmiştik. Hani çözüm yapabiliyoruz kendimize bir güven vardı
açıkçası ya da daha bir analitik düşünme hani e kadar çok hani o konu üzerinde
çalışırsan biraz daha ilerlersin. Bunun hani direk bire birde bir katkısı olmadı hani geçen
hafta şunu kullandık bu hafta alıp onu tekrar kullanalım yapmadık da hani dolaylı olarak
düşünme açısından fayda sağlamadı diyemem.
Ö10: Geçen hafta ki yaptığımız etkinliğin bana katkısı düşüncelerimi açmayı öğrenmemi
sağladı daha çok düşünmeyi olaylara farklı açılardan bakmamı sağlamıştı bu hafta ki
etkinliğe katkısı da çok büyük oldu. Çünkü bizim ilk başta bulmuş olduğumuz sonuçlar
anlık değişimi vermiyordu fakat olayı farklı boyutlardan incelediğimiz de gördük ki anlık
olarak bulmak için farklı bir oran orantı hesabı yapmamız gerek dolayısıyla bu yapılan
işlemler sonucunda doğruya ulaşıldı eğer geçen hafta düşünce tarzımı bu yönde
etkilemiş olmasaydı yaz işi etkinliği bu hafta böyle bir performans sergileyebileceğimi
zannetmiyorum. (Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu, Dönme Dolap)

Yukarıdaki diyalogda görüldüğü üzere, Ö24 Dönme Dolap etkinliğinin çözümünde bir
önceki yani ilk uygulama olan Yaz İşi etkinliğinin katkısı nedir sorusuna, analitik düşünme ve
farklı açılardan bakabilme anlamında katkısından bahsetmiştir. Ö10 da benzer ifadeleri
kullanmıştır.
4.2.3. Öğretmen Adaylarının Matematik Alan Bilgisi ve Pedagojik Alan Bilgisi
Bu bölümde alan (matematik) bilgisi ve pedagojik alan bilgisini içeren beşinci araştırma
sorusuna cevap teşkil edecek bulgular raporlanacaktır.
Araştırma Sorusu: Matematiksel modelleme etkinliklerini içerecek şekilde tasarlanmış
bir dersi alan matematik öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi
nasıl değişmiştir?
Öğretmen adaylarının alan bilgisindeki ve pedagojik alan bilgisindeki değişim aşağıda
iki ayrı başlık altında sunulmaktadır.
4.2.3.1. Matematik Alan Bilgisi
Modelleme etkinlikleri seçilirken ve uygulanırken birbiri ile ilişkili konulardan seçilmesi
durumu göz önünde bulundurulsa da, uygulanan etkinlikler genelde aynı konuyla ilgili
etkinlikler olmamıştır. Bu nedenle, raporda bulgular etkinlik bağlamına özel örnekler ile
desteklenerek sunulmaktadır. Çalışma kapsamında; düşünce raporları, bireysel görüşmeler,
grup çözüm kâğıtları ve grup sunumlarından elde edilen veriler detaylı bir şekilde analiz
edilerek öğretmen adaylarının matematik alan bilgilerinin değişimi/gelişimi incelenmiştir. Bu
çerçevede, öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi; etkinliklerin içerdiği konu, kavram ve
matematiksel fikirler ile ilgili işlemsel ve kavramsal bilgileri boyutunda değerlendirilmiştir.
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Konu ve kavramları pekiştirme
Öğretmen adaylarının kullandıkları tüm konu ve kavramlar önceden bildikleri konu ve
kavramlar olmasına rağmen, grupça çözüm üretme ve hem grup hem de sınıftaki diğer
öğretmen adayları ile çözüm üzerine tartışma, etkinliklerde kullanılan konu ve kavramların
yeniden hatırlanarak pekiştirilmesini sağlamıştır. Öğretmen adaylarının hangi modelleme
sorularında hangi konu ve kavram ile ilgili bilgilerini yeniden gözden geçirerek hatırladıkları
ve pekiştirdiklerini Tablo 4.36’da gösterilmektedir.
Tablo 4.41. Öğretmen Adaylarının Modelleme Sorularını Çözümünde Pekiştirdikleri Matematiksel
Konu Ve Kavramlar
Modelleme
Soruları

Öğretmen Adaylarının Hatırladıkları/Pekiştirdikleri
Konu ve Kavramlar

Öğretmen
Adayları

Caddede Park Yeri

Benzerlik, trigonometri

Ö23, Ö5

Dönme Dolap

Trigonometri (sinüs teoremi, kosinüs teoremi)

Ö23, Ö14, Ö9,
Ö17,Ö15

Zıplayan Top

Oran orantı, üslü eşitsizlikler; Seriler

Ö17, Ö15

Lunapark Treni

Dönüm noktası, Eğrinin eğimi

Ö5, Ö15

Su Deposu

Grafik çizme ve yorumlama; Eğim; Eğri analizi (artarak
artan, azalarak artan)

Ö10, Ö24, Ö17

Aşağıda Ö10’nun Su Deposu etkinliğini çözdükten sonra pekiştirdiği konu ve kavramlar
örneklendirilmektedir.
Araştırmacı: Peki, bu problemde [Su Deposu] ortaya çıkan hani işte eğri analizi yaptınız,
az önce ara kesitleri kullandık dediniz, işte geometrik şekilleri kullandık dediniz. Bu tür
fikirleri kullandınız. Bunlar daha önce bildiğin şeyler miydi, bu etkinlik sonucunda ortaya
çıkan matematiksel fikriler hakkında yeni bir şeyler öğrendin mi?
Ö10: Hocam, geometrik şekillerin özelliklerini ve hani bunların oluşturacağı grafiği az çok
biliyordum; ama hani çizemezdim. Yanlış çizdim demiştim en başta. Hani bu etkinliğin
bana mesela bu aratarak artma, azalarak artma konusunda bak bunları çok iyi anladım
diyebilirim Hocam. Sonra başka ne vardı, burada unuttuğumuz? Aslında biz ara kesiti
kullanmışız; ama onun ara kesit olduğunu bilmiyorduk. Mesela ara kesiti de öğrenmiş
olduk. Yani öğrenmiş değil de hatırlamış olduk. Unuttuğumuz şeyleri Hocam, daha böyle
pekişmiş bir şekilde anlamış olduk. Aslında bunların hepsini biliyorduk. Bilmiyorum
dediğim beni belki bu artarak artma, azalarak artmadır yani kullanamıyordum bilsem de.

Ö10’un yukarıdaki alıntıda açıklamış ve örneklendirmiş olduğu Su Deposu etkinliğinde
grupça çizdikleri grafiklerden biri Şekil 4.7’de gösterilmektedir.
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Şekil 4.7: 4. grubun Su Deposu etkinliği çizimleri

Gerçek hayat uygulamalarını görme
Elde edilen verilerin analizi, öğretmen adaylarının modelleme etkinlikleri üzerinde
çalışma sürecinde, kullandıkları konu ve kavramların günlük hayat durumlarında nerede ve
nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Tablo 4.37’de öğretmen
adaylarının

farklı

modelleme

etkinlikleri

bağlamında

matematiğin

gerçek

hayat

uygulamalarını görme durumları sunulmuştur. Tabloya göre ders kapsamında uygulanan
farklı modelleme etkinlikleri farklı öğretmen adaylarının matematiğin gerçek hayattaki
kullanımını görmelerine yardımcı olmuştur.

Tablo 4.42. Kavramların Gerçek Hayat Uygulamalarını Görme
Modelleme Soruları

Öğretmen Adayları (Gerçek Hayat Uygulamalarını Görme)

Yaz İşi

Ö24, Ö14, Ö6

Caddede Park Yeri

Ö24, Ö14, Ö8

Dönme Dolap

Ö5, Ö24, Ö10, Ö8

Zıplayan Top

Ö23, Ö14

Lunapark Treni

Ö24, Ö14, Ö2, Ö23, Ö6

Su Deposu

Ö23, Ö6

Aşağıdaki alıntılar öğretmen adaylarının modelleme sorularının çözüm sürecinde
önceden bildikleri matematiksel konu ve kavramların günlük hayat kullanımını gördükleri
durumunu örneklendirmektedir.
..Yeni bir matematik olarak hani işlem açısından bir şey öğrenmiş değiliz ama hani işlemi
kullanma açısından yeni bir şeyler hani yeni bir şey gördük yeni bir şey denedik mesela.
Sıralama yaptık ya da topladık, böldük farklı bir alanda kullandık işlemlerimizi yani
bildiğimiz bilgileri farklı bir alanda matematiğin dışında güncel hayata uygun bir alanda
kullandık en azından. (Ö24, Zıplayan Top, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)
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..Bunlar zaten bilmekte olduğum kavramlardı. Kavramla ilgili bilgilerimde bir değişiklik
olmadı. Tek değişiklik bunun günlük hayatta bir ihtiyaç olduğu ve kullanılmakta olduğu
bilincine varmamdı. (Ö8, Caddede Park Yeri, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)
Bu soruyu çözdükten sonra çemberin özelliklerini ve trigonometrik eşitlikleri tam olarak
nasıl ve nerede kullanacağımı öğrenmiş oldum. Örneğin; kapsüllerin hızını bulmak için
hızı değişmez kabul edip çemberin çevresini bularak süreye oranlayıp istediğimiz sonucu
bulmuş olduk. (Ö10, Dönme Dolap, Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu)

Örnek olarak verilen bu alıntılarda da görüldüğü üzere öğretmen adayları modelleme
uygulamalarının, örneğin Dönme Dolap bağlamında çemberin özellikleri ve trigonometrik
eşitlikler, Park Yeri tasarlama bağlamında üçgende benzerlik ve üçgenin temel elemanları
arasındaki ilişkiler gibi, matematiksel kavram ve ilişkilerin gerçek hayatta nerede
kullanıldığını görmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.
Yeni konu ve kavram öğrenme
Öğretmen adayları modelleme etkinlikleri çözüm sürecinde genellikle yeni bir kavram
ya da konu öğrenmediklerini ifade etmişlerdir. Sadece iki öğretmen adayı (Ö10 ve Ö14) Su
Deposu

modelleme

etkinliğinin

çözümünde

grafikleri

yorumlamayı

öğrendiklerini

belirtmişlerdir: “Grafiklerde, ki daha önce anlamadığım, artarak artma, azalarak artma
konusunu bu örnekle kavrayıp kullanmayı öğrendim. (Ö10)” Diğer öğretmen adayları ise tüm
etkinliklerde yeni konu ve kavram öğrenmediklerini ve yukarıda örneklendirildiği gibi sadece
bazı etkinlikleri çözerken unutmuş oldukları bilgilerini hatırladıklarını ve pekiştirdiklerini ifade
etmişlerdir.
4.2.3.2. Pedagojik Alan Bilgisi
Çalışma kapsamında toplanan veriler, pedagojik alan bilgisi ve modelleme ile ilgili
literatürün, (ör. Grossman, 1990; Lesh ve Doerr, 2003; Shulman,1986) analizi sonucu ortaya
çıkan çerçeve kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının
pedagojik alan bilgisinin incelenmesinde kullanılan çerçeve alt boyutları ile birlikte Tablo
4.38’de sunulmaktadır. Analizde kullanılan bu çerçeveye göre öğretmen adaylarının
pedagojik alan bilgisindeki gelişim “Öğrenci Düşünme Şekillerini Anlama Bilgisi” ve
“Matematik Öğretimine Yönelik Yaklaşımlar” olmak üzere iki temel boyutta incelenmektedir.
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Tablo 4.43. Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Çerçevesi
Pedagojik Alan Bilgisi
Boyutlar
Öğrenci Düşünme Şekilleri Anlama Bilgisi
• Öğretmen adaylarının öğrencilerin bir problem durumunda ortaya koydukları
çeşitli/farklı çözüm yolları ve matematiksel fikirleri ile ilgili bilgisi
Çözüm yollarını tahmin etme
Çözüm yollarını tespit etme
Farklı düşüncelere değer verme
Farklı düşüncelere şaşırma
• Öğretmen adaylarının öğrencilerin ortak zorlukları, hataları ve yanlış
anlamaları bilgisi
Hata, zorluk ve ya yanlış anlamaları tahmin etme
Hata, zorluk ve ya yanlış anlamaları tespit etme
Hata, zorluk ve yanlış anlamalara şaşırma
• Öğretmen adaylarının öğrenci düşünme şekillerinin detaylarına katılma ve
yorumlama bilgisi
Öğrenci düşüncelerini tanımlama
Yargılama
İyi, kötü, doğru, yanlış vs. diye değerlendirme
Öğrenci düşünmelerini anlamama
Öğrenci düşüncelerini yanlış anlama
Öğrenci düşüncelerini yorumlama
Detayları fark etme
Öğrenci düşüncelerini sorgulama ve anlamaya çalışma
Tahmin etme, yorumlama
Matematik Öğretimine Yönelik Yaklaşımlar
• Modelleme sorularının matematik öğretiminde kullanımı
• Modelleme sorularının öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki yeri

Açıklama
Öğrencilerin
öğrenme ortamına
getirdikleri
kavramalarının ve
ön kavramalarının
ve olası yanlış
anlamalarının
zorlukları ile ilgili
bilgi; öğrencilerin
ortaya koydukları
farklı çözüm yolları
ve matematiksel
fikirler, öğrencilerin
düşünme
süreçlerini
yorumlayabilme

Matematik
öğretimine yönelik
süreçte geliştirilen
genel fikirler

Öğrenci düşünme şekillerini anlama bilgisi: Öğretmen adaylarının öğrencilerin
çözüm yaklaşımlarına yönelik tahminleri ve ortaya çıkan çözüm yaklaşımlarını
tespit etmeleri
Öğretmen adaylarının ilk öğrenci düşünme şekilleri inceleme çalışması olan Caddede
Park Yeri etkinliği (3. etkinlik) kapsamındaki öğrenci çözümlerine yönelik incelemelerine göre,
16 öğretmen adayı öğrencilerin çözüm yolları ile ilgili tahmin yürütebilirken, 9 öğretmen adayı
ise öğrencilerin çözüm yolları ile ilgili herhangi bir tahmin ve beklentide bulunmamıştır.
Öğretmen

adaylarının

öğrencilerin

ortaya

koyabilecekleri

çözüm

yolları

hakkındaki

beklentileri Tablo 4.39’de gösterilmektedir.

316

Tablo 4.44. Öğretmen Adaylarının Caddede Park Yeri Etkinliğinde Öğrencilerin Ortaya Koyabilecekleri
Çözüm Yolları Hakkındaki Tahmin ve Beklentileri
Çözüm Yolları ile ilgili
Tahmin/Beklenti

Öğretmen Adayları

n

Benzerlik

Ö10, Ö11, Ö13, Ö15,Ö17,Ö20, Ö25,Ö2,Ö5,Ö7,Ö8

11

Trigonometri

Ö13,Ö12, Ö15,Ö5, Ö7,Ö8

5

Alan

Ö2,Ö3,Ö4,Ö8,Ö15

5

Uzunluk

Ö8, Ö25

2

Türev

Ö4,Ö25

2

Tablo 4.39’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının tahminleri çoğunlukla öğrencilerin
benzerlikten yola çıkarak soruda belirtilen c uzunluğunun değerine ulaşıp çözüme gidecekleri
yönündedir. Öğretmen adayları öğrencilerin çözüm yollarını tahmin ederken “bizim gibi
benzerlik oluştururlar, bizim de yaptığımız üçgende benzerlik ve trigonometriyi kullanırlar”
gibi çok genel ifadeler kullanmışlardır ve tahminlerini genelde kendi çözüm yoları üzerinden
yapmışlardır. Alan kullanılarak oluşturulabilecek bir çözüm yolu, öğrencilerin çözümlerine
yönelik bir tahmin olarak çok az öğretmen adayı tarafından dile getirilmiştir. Hatta tahminde
bulunan öğretmen adaylarının üçü (Ö7, Ö13, Ö14) alan kullanmanın öğrencilerin aklına
gelmeyeceğini ve öğrencilerin alandan çözüme ulaşmayacaklarını belirtmişlerdir. Aşağıdaki
alıntılar

öğretmen

adaylarının

öğrencilerin

çözüm

yolları

ile

ilgili

beklentilerini

örneklemektedir.
Ö10: Bu soruya öğrenciler bizim oluşturduğumuz gibi bir benzerlik oluşturabilirler. Daha
sonrasında yukarıda verilen şekillerde bir kenarı x bir kenarı 3 metre olan dik üçgenin
oluşturduğu bölgeyi ölü alan kullanılmayan alan olarak belirleyip her araç için o ölü
bölgelerin alanlarını bularak bir çözüm yoluna gitmeyi deneyebilirler.
Ö17: Öğrencilerinin birçoğunun açı ve uzunluk verildiği için benzerlikten yararlanmayı
düşüneceklerini tahmin ediyorum.
Ö13: …Öğrencilerin bu problemi çözerken alanları kullanmayı düşünebileceklerini
sanmıyorum. Üçgende benzerlik ve trigonometri kullanabilirlerdi ancak yine çözüme
ulaşan öğrenci sayısının az olacağını düşünüyorum. Çünkü bu direkt bilinmeyeni soran
bir soru değil o yüzden öğrenciler de benim yaptığım gibi yanlış yollardan gidebilirlerdi. ...

Öğrencilerin alan kullanarak bir çözüm üretmesi beklentisinde bulunan 5 öğretmen
adayı ya kendileri alan kullanarak çözüme gitmiş veya çözüm sürecinde bu fikri düşünmüş
ama çözümlerinde kullanmamış olan öğretmen adaylarıdır. Fakat Ö8’e ait alıntıda da
görüldüğü

gibi,

bu

öğretmen

adayları

tahminlerinde

öğrencilerin

alan

kavramını

kullanabileceğine yer vermelerine rağmen çözüm yolu ile ilgili detay vermeden, sadece
arabanın kapladığı alandan (park etme için belirlenen güvenlikli alanı dikkate almadan)
gidebilirler şeklinde genel bir tahminde bulunmuşlardır.
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Ö8: Öğrenciler çözüme giderken farklı yollar da izleyebilirler. Örneğin benim de yapmış
olduğum gibi bir eşitlik bulup buradan bir denklem yazabilirler. Veya açı değerlerini
kullanarak yani daha çok trigonometriden yararlanarak denklem kurmadan çözüme
gitmeyi düşünebilirler. Arabaların kapladığı alan belli olduğundan alanlardan yararlanıp
bir çözüm yoluna gidebilirler. İkinci dereceden bir denklem kurup bunun türevini alıp maxmin problemi şeklinde çözmeye çalışabilirlerdi.

Öğretmen adayları öğrencilerin çözüm kâğıtlarını ve bu çözümlere ait video kesitlerini
inceleyip analiz ettikten sonra grup çalışması yaparak öğrencilerin çözüm yolları için ortak bir
liste hazırladılar (bk. Tablo 4.40 ve Ek 22). Öğretmen adaylarının öğrenci çalışmalarını
incelemeleri sonucunda tespit ettikleri çözüm yaklaşımlarına bakıldığında öğrencilerin ortaya
koyabilecekleri çözüm yolları üzerindeki tahminleri ile gerçek öğrenci çözümlerinin
uyuşmamakta olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının beklentileri olan benzerlik ve
trigonometri kullanmanın aksine öğrenciler üçgen ve paralelkenarın alanından yararlanarak
çözüme gitmişlerdir. Öğrencilerin çözüm kâğıtlarının 3’ünde de çözüm yaklaşımlarındaki
temel fikrin paralelkenar ya da üçgenin alanı üzerine kurulduğu görülmektedir. Öğretmen
adayları kendi tahminleri ile öğrenci cevapları arasındaki bu farklılığı aşağıdaki gibi
değerlendirmişlerdir:
Ö12: Etkinlik sonrası düşünce raporunda belirttiğim gibi lise düzeyindeki öğrencilerin bu
soruyu çözebileceklerini düşünmüştüm. Çünkü soru çok karmaşık ve zor değildi.
Trigonometri konusu kullanarak çok kolay bir şekilde çözüm yolu oluşturabileceklerini
düşünmüştüm. Fakat beklediğim gibi olmadı. Özellikle trigonometri konusu kullanıp
çözüme gidenlerin çoğu yanlışlık yapmıştı. Bunları gördükten sonra tahmin ettiğim gibi
öğrencilerin trigonometri konusunu kullanarak çözüme gidemediklerini gördüm. Bazı
gruplar alan konusunu kullanıp çözüme gitmişler. Bu öğrencilerden beklediğim bir çözüm
yolu değildi. Nitekim bizim ve diğer arkadaşlarımın bile alan konusunu kullanıp çözüme
gitmek aklımıza gelmemişti hepimiz trigonometriyi kullanmıştık. Bu yüzden alan konusunu
kullanıp çözüme gitmeleri gayet iyiydi.
Ö25: 3.grup da tahminlerimin dışında bir yolla soruyu çözmeye çalışmıştı. Alan kullanarak
çözüm yapmışlardı. Araba sayısıyla küçük üçgen arasında ilişki kurup bir bağıntı
yazmışlardı. Gerçekten farklı bir yoldu.
Ö7: Dördüncü grup hiç tahmin etmediğim bir çözüm yolu kullanmıştı. Bir paralelkenarın
alanını iki farklı kenarı üzerinden yazıp eşitlemişlerdi.
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Tablo 4.45. Öğretmen Adaylarının Caddede Park Yeri Etkinliği İle İlgili Öğrenci Çözüm Yollarını
Tanımlaması
Öğrenci
grupları ve
Çözüm Yolları

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Çözüm
Yollarını Tanımlaması

Öğretmen
Adayları
Gruplar

Grup 1 Çözüm
Yolu

Paralel park durumu için 150/c
Açılı yerleştirmede, benzerliği kullanarak uzunluğa
ulaşmışlar. Açıları ve benzerliği kullanmışlar.
Sinüs fonksiyonunu kullanma.

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 2 Çözüm
Yolu

Bildikleri açı değerlerine bağlı c değerlerini bulma ve
buna bağlı yerleştirilecek araba sayısını bulma.
Deneme yanılma.

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG5, ÖG6, ÖG7

Grup 3 Çözüm
Yolu

Alan kullanarak, üçgen ve dikdörtgenin alanından
giderek bulma.

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 4 Çözüm
Yolu

Paralelkenarın alanından çözüme gitmişler.

ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 5 Çözüm
Yolu

Deneme yanılma yöntemi ile açı deneme.
θ açısını bulmak için Pisagor ve sinüs ile yaklaşmışlar.
θ açısını bularak ve alan hesaplaması yaparak kaç
araç park edeceğini bulmuşlar.

ÖG1, ÖG2,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Öğretmen adaylarından 10’u, öğrenci çalışmalarını inceleyecekleri Zıplayan Top
etkinliğini (4. etkinlik)çözdükten sonra yazdıkları düşünce raporlarında öğrencilerin ortaya
koyabilecekleri muhtemel çözüm yolları ile ilgili beklenti ve tahminlerde bulunmuştur.
Öğretmen adaylarının tahmin ve beklentileri Tablo 4.41’de yer almaktadır. Tahminde bulunan
10 öğretmen adayından 8’i öğrencilerin kendi çözümleri gibi üstlü ifadeler ile eşitsizlik
kullanarak çözüm yoluna ulaşacaklarını beklerken, bu öğretmen adaylarının 3’ü öğrencilerin
eğer dizi/seri konusunu biliyorlarsa, dizi/seri formülünü kullanarak çözüme ulaşabilecekleri
tahmininde

bulunmuştur.

Diğer

taraftan

öğretmen

adayları,

öğrencilerin

“eşitsizlik”

kullanımına yönelik tahminde bulunmalarına karşın, bu tahminlerini öğrencilerin etkinlikte
sorgulanan oranı “bir aralık olarak değil de tek bir orana eşit olarak bulurlar” şeklinde
açıklamışlardır. Yine öğretmen adaylarının ikisi (Ö13, Ö16) öğrencilerin çözümlerinde “topun
her seferinde sabit miktarda azaldığını” düşünerek bir çözüme gidebilecekleri ile ilgili bir
tahminde bulunmuştur. İki öğretmen adayı (Ö4, Ö5) ise belli bir konu üzerinden tahmin
yapmayıp, öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımları ortaya koyamayacakları şeklinde çok genel
bir tahminde bulunmuştur.
Ö11: Bu problemi sınıfta uyguladığım da öğrencilerin eşitsizlik ve köklü ifadeler ile ilgili
kazanımlarının olacağını düşünüyorum. Soru zor bir soru değildi ortalama bir lisede bu
soruyu uyguladığımız da öğrencilerin 17. görüşün yani 8. zıplamanın 15 metreye eşitleyip
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sonuca gideceklerini düşünüyorum. Yani belki eşitsizlik olarak düşünmezler ama birçoğu
17. görüş uzunluğunu 15 ile bir şekilde ilişkilendirebilir diye düşünüyorum.
Ö16: Öğrenciler bu probleme; eşitsizlikler, oran-orantı, denklem kurma ve diziler
düşünüyorum. Öğrenciler eşitsizlik kavramını düşündüğünde buradan ileriye farklı yol
geliştirememiş olabilirler. Bu an da benim yapacağım bu yol için ayrı bir ipucu vermek
göremedikleri benzerliği göstermek olacaktır. Aynı zamanda en yukarda belirttiğim gibi
aynı miktarda azalmayı düşünebilirler; buda soruyu başta iyi okumamalarından
kaynaklanabilir. Burada da derste çözülen örneklerde ne türlü işlemler yaptığımızı
hatırlatarak ipucu vermiş olurum. En çok öğrencinin iki eşitsizliği bir araya getirmeyi
düşünmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ayrı bir düşünmeyi gerektiriyor. Yani 17. kez
zıplamadan da ilerisini görüp zıplayan topun 18. kez geçerken ki yükselmesi durumunun
da daha küçük olacağını görmek gerekiyor.
Tablo 4.46. Öğretmen Adaylarının Zıplayan Top Etkinliğinde Öğrenci Çözümleri İle İlgili Beklentileri
Çözüm Yolları ile ilgili Tahmin/Beklenti

Öğretmen Adayları

n

Eşitsizlik ile Yaklaşım

Ö11, Ö13, Ö16, Ö17, Ö25,Ö2,Ö8,Ö10
8

Dizi/Seri

Ö25, Ö8, Ö10

3

Topun sabit oranda değil, sabit azalma
miktarı ile azalması

Ö13, Ö16

2

Öğretmen adayları öğrencilerin çözüm kâğıtlarını ve bu çözümlere ait video kesitlerinin
incelemeleri sonucunda ortak olarak Tablo 4.42’de verilen öğrenci çözüm yollarını tespit
etmişlerdir (Zıplayan Top etkinliği ile ilgili öğrenci çözümleri için Ek 23’e bakınız.).
Tablo 4.47. Öğretmen Adaylarının Zıplayan Top Etkinliğinde Öğrencilerin Çözüm Yollarını
Tanımlaması
Öğrenci grupları ve Çözüm
Yolları

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin
Çözüm Yollarını Tanımlaması

Öğretmen Adayları
Gruplar

Grup 1-Çözüm Yolu

Deneme yanılma yöntemi

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6, ÖG7

Grup 2-Çözüm Yolu

Deneme yanılma yöntemi ve eşitsizlik

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6, ÖG7

Grup 3-Çözüm Yolu

Eşitsizlik/üstlü ifadeler ile eşitsizlik,
sıralama

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG7

Grup 4-Çözüm Yolu

Topun yüksekliğinin sabit miktarda
azalması

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG7

Tablo 4.41’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının hiç biri öğrencilerin deneme yanılma
yöntemi kullanarak çözüme ulaşacağı ile ilgili tahmin ve beklentide bulunmamıştır. Tablo
4.42 incelendiğinde ise öğretmen adayları öğrencilerin çözüm yaklaşımlarından tam doğru ya
da doğruya yakın çözüme ulaşan üç gruptan iki tanesinin deneme yanılma yöntemi
kullandığını, bir tanesinin ise öğretmen adaylarının kendi çözümlerinde olduğu gibi
eşitsizlik/üslü ifadeler ile eşitsizlik kullanarak çözüme ulaştıklarını tespit etmişlerdir. Çözüm
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yaklaşımları incelenen öğrenci gruplarından Grup 4’ün çözümüne ilişkin olarak öğretmen
adayları, topun zıplama yüksekliğinin sabit oranda azalışı değil, sabit miktarda azaldığını
düşünerek yanlış bir çözüm yaklaşımı ortaya koyduklarını tespit etmişlerdir.
Diğer taraftan öğrenci çözümleri detaylı olarak inceledikten sonra sorulan “Öğrencilerin
ortaya koyabilecekleri çözüm yolları ile sizin beklentileriniz arasındaki farklar nelerdir?”
sorusuna öğretmen adaylarının 12’si öğrencilerin kendi beklentilerinden farklı çözüm
yaklaşımları ortaya koyduklarını belirtmişlerdir. Hiç bir öğrenci grubu öğretmen adaylarının
tahminleri arasında yer alan dizi ya da seri kullanarak çözüme yaklaşmamış, aksine
öğretmen adaylarının tahmin edemediği deneme yanılma yaklaşımı kullanarak çözüm
üretmeye çalışmışlardır. Öğretmen adayları kendi tahmin ve beklentileri ile öğrenci cevapları
arasındaki bu farklılıkları aşağıdaki gibi değerlendirmişlerdir:
Ö2: Düşünce raporumda öğrencilerin getireceği çözümler için dizi-seri mantığını
kullanılabilir diye düşünmüştüm ki böyle bir denklem fikri incelediğimde raporlarda yoktu.
(Dizi seri konusunu işlemediklerinden olabilir)
Ö7: Etkinlik sonrası düşünce raporumda belirttiğim, öğrencilerin sunmasını beklediğim
çözüm yaklaşımları ile çözüm kâğıtlarındaki yaklaşımların pekte uyuştuğunu
söyleyemem. Üçüncü grubun yaptığı, tıpkı soruda bizim ileri sürdüğümüz çözüm
yaklaşımıydı. Onlarda bizim gibi ve eşitsizliklerini yazarak x’in alacağı değer aralığını
bulmuşlardır. Böyle bir çözüm yaklaşımında bulunabileceklerini raporumda belirtmiştim.
Fakat onun dışında raporumda belirttiğim diziler kavramının kullanılmasına yönelik
herhangi bir çözüm yaklaşımıyla karşılaşmadım. Yine raporumda hiç belirtmediğim,
öğrencilerin soruya bu şekilde yaklaşacaklarını düşünemezdim dediğim çözüm
yaklaşımları da ileri sürülmüştür. İkinci grup ise ifade ettiklerine göre yine deneme
yanılma yaparak bir değer bulmuşlardı. Öğrencilerin bu soruda deneme yanılma
kullanabileceklerini düşünmemiştim.
Ö14: Bu video ve çözüm kâğıtlarını görmeden önce, çocukların soruyu daha farklı
çözmelerini ve daha farklı yerlerde yanlışlar yapacaklarını düşünmüştüm. Örneğin, ben
geometrik dizi yardımıyla bir çözüm yaklaşımı olabileceğini beklemiştim fakat incelediğim
grupların hiçbirinde bu yoktu. Yine 2 grup deneme yanılma yoluyla bir sonuç bulmuşlardı.
Ben bunu hiç düşünmemiştim. Çünkü oranın aralığında çok fazla reel sayı vardı ve
bunları tek tek denemek gerçekten bana göre zor bir çözüm yaklaşımıydı. Ama öğrenciler
bunu kullanmışlardı.

Öğretmen adayları öğrenci çözümlerini inceleyecekleri Lunapark Treni modelleme
etkinliğini (5. etkinlik) çözdükten sonra yazdıkları etkinlik sonrası düşünce raporlarında da
öğrencilerin ortaya koyabilecekleri çözüm yolları ile ilgili beklenti ve tahminlerde bulunmuştur.
Öğrenci çözüm yaklaşımları ile ilgili tahminde bulunan 13 öğretmen adayının tahmin ve
beklentileri Tablo 4.43’te yer almaktadır.

321

Tablo 4.48. Öğretmen Adaylarının Lunapark Treni Etkinliği İle İlgili Öğrenci Çözümleri İle İlgili Beklenti
ve Tahminleri
Çözüm Yolları ile ilgili
Tahmin/Beklenti

Öğretmen Adayları

n

Tasarım odaklı/şekli
dikkate alan

Ö10, Ö14, Ö15,Ö2, Ö4

5

Eğriler ve doğruları bir
arada kullanma

Ö16

1

Doğrusal yol temelli

Ö18, Ö14, Ö8, Ö9

4

Eğim/dönüm noktası

Ö14, Ö8

2

Tablo 4.43’te görüldüğü üzere, öğretmen adayları öğrencilerin dönüm noktası fikrini
kullanmadan tasarım üzerine odaklanarak soruyu çözeceklerini ve bu tasarımlarında ise ya
eğrilerle doğrulara bir arada yer vererek ya da sadece doğrusal yollar kullanarak tren yolunu
çizecekleri tahmininde bulunmuşlardır. Tahminlerini belirten öğretmen adaylarından sadece
2’si öğrenciler bizim gibi çözebilirler diyerek öğrencilerin parabolik eğrileri kullanarak ve
dönüm noktası fikrini temel alarak soruyu çözebileceklerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki alıntılar
öğretmen adaylarının tahminlerini örneklemektedir.
Ö18: Öğrencilerin çözüm yaklaşımları genelde doğrusal yol temelli olur bence. Daha
komplike görünen parabolik yoldan uzak dururlar. Eğer parabolik yol fikri gelişirse de
tutarlı bir gösterim olmayacağını tahmin ediyorum.
Ö4: Öğrenciler bu problemde daha çok bir yol tasarlamak için çabalayacaklar. Çünkü bu
onlara eğlenceli gelecektir. Eğim akıllarına gelirse belki türev hakkında bir iki fikir
edinebilirler
Ö7: Bu soruya öğrencilerin getireceği çözüm yaklaşımlarına baktığımda bizim yaptığımız
gibi bir çözüm yapabilirler. Ya da yolu zikzak olarak alıp trenin aşağıdan yukarıya
yukarıdan aşağıya hareketlerinde bir yay doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini
düşünemeyerek zikzak şeklinde bir yol tasarlayabilirler. Trenin yukarıya çıkınca keskin bir
şekilde döneceğini ve tepede düz bir yol izleyeceğini düşünerek hareket edebilirler.

Alıntılarda görüldüğü gibi Ö18 öğrencilerin eğrilerden ziyade doğruları kullanarak bir
tren yolu inşa edebileceği üzerinde bir tahminde bulunurken, Ö4 öğrencilerin bu soruda
beklenen

konu

ve

kavramı

kullanmak

yerine

sadece

tren

yolunun

tasarımına

odaklanacaklarını tahmin etmiştir. Diğer taraftan Ö7 ise tahminlerinin arasında yine
öğrencilerin kendi çözüm yaklaşımlarına benzer bir çözüm yolu oluşturabilecekleri
beklentisine yer vermiştir.
Diğer taraftan öğrenci çözümlerini detaylı olarak inceledikten sonra sorulmuş olan
“Öğrencilerin ortaya koyabilecekleri çözüm yolları ile sizin beklentileriniz arasındaki farklar
nelerdir?” sorusuna öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar analiz edildiğinde öğrencilerin
çözümleri hakkındaki tahminlerinin bir kısmının öğrencilerin ortaya koyduğu çözüm
yaklaşımları ile tutarlı olduğu görülmektedir. Tablo 4.44 öğretmen adaylarının öğrencilerin
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çözüm yollarını belirlemesini ve tanımlamasını göstermektedir (Lunapark Treni etkinliği ile
ilgili öğrenci çözümleri için Ek 24’e bakınız.).
Tablo 4.49. Öğretmen Adaylarının Lunapark Treni Etkinliği İle İlgili Öğrencilerin Çözüm Yollarını
Tanımlaması
Öğrenci grupları ve
Çözüm Yolları
Grup 1-Çözüm Yolu

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Çözüm
Yollarını Tanımlaması
Heyecan odaklı bir parkur tasarımı yapıp
parkurda doğrusal çizimler yapma ve geçiş
noktalarında çember oluşturma

Öğretmen Adayları
Gruplar

Grup 2-Çözüm Yolu

İlk olarak tren yolunu çizerek, verilen kriteri
uygulayarak çözüme gitmeye çalışma; tepe
noktalarını belirleme, maksimum eğimi bulmaya
çalışma

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

Grup 3-Çözüm Yolu

Eğri analizi ile eğrinin dönüm noktası fikrini
kullanma

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

Grup 4-Çözüm Yolu

Heyecan faktörünü önde tutarak, grafiği parçalar
halinde inceleyerek ve doğrusal eğriler çizme

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

Grup 5-Çözüm Yolu

Yükseklikle yatayda alınan yol arasında bir ilişki
kurma

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

Bir öğrenci grubu dışında diğer tüm öğrenci grupları öğretmen adaylarının tahmin ve
beklentilerindeki gibi parkuru çizerken dönüm noktasını ve güvenlik faktörünü göz önünde
bulundurmadan, heyecan odaklı gerçekçi olmayan çizimler yapmışlardır. Öğretmen
adaylarının tahmin ettiği gibi, öğrenciler parkurları eğrileri ve doğruları birarada kullanarak
veya tamamen doğrusal olarak çizmişlerdir. Birinci grubun tasarımlarında çemberleri
kullanması ve ikinci grubun ölçeklendirme fikri öğretmen adaylarının tahminlerinde ve
beklentilerinde yer almayan öğrenci düşünme şekilleri olmuştur. Aşağıdaki alıntılar öğretmen
adaylarının tahmin ve beklentilerindeki benzerlikleri ve farklılıkları örneklendirmektedir.
Ö13: Etkinlik sonrası düşünme raporumda etkinliği uygularken öğrencilerin yapacakları
hataların öncelikle yolun eğrisel değil de doğrusal olarak aşağı indiğini düşünmeleri
olacağını, tepe ve tabanda yolun düz olarak devam edip sonra yeniden doğrusal olarak
5,67 eğimle yukarı çıktığını düşünüp trenin böyle bir yolda güvenli olarak
ilerleyemeyeceğini düşünmeyebileceklerini yazmıştım. Öğrenci çözüm kâğıtlarını
incelediğimde ve sunum videolarını izlediğimde bu tahminimde yanılmadığımı gördüm.
Çünkü 3.grup dışındaki tüm gruplar yolun bir kısmını doğrusal olarak almışlar ve aldıkları
bu doğru güvenlik için olması gereken en yüksek eğim olan 5,67 eğimli doğruydu.
Ö8: Öğrencilerin video ve çözüm kâğıtlarını incelemeden önce onların yapabilecekleri
hata veya gidebilecekleri çözüm yaklaşımları hakkında bazı tahminlerim vardı. Örneğin
bizim de çözümde takıldığımız, yolun mu 100 m yoksa yatay uzunluğun mu 100 m
olacağı kısmında onların da bir hata yapabileceklerini düşünmüştüm ve gerçekten de yolu
100 m alan (1.grup gibi) grup ya da gruplar vardı. Heyecanın inişlerde daha çok olduğu
düşüncesi hemen hemen bütün gruplarda vardı ve bu da zaten beklenen bir durumdu.
Yolu bizim de ilk etapta düşündüğümüz gibi eğrisel değil de doğrusal düşüneceklerini
tahmin etmiştim ve öyle de olduğunu gördüm…Fakat bunların uygulanma noktasında
tahmin edemediğim çok farklı düşüncelerle karşılaştım. Örneğin 1. grupta doğrusal yol
tepe noktasında ve zeminde yani iniş ve çıkış noktalarında trenin rahat hareket
edebilmesi için yarım ve çeyrek çemberlerden yararlanmışlar.
Ö9: 1. grubun yaptığı yolun bir kısmının çeyrek çemberlerden oluşturulacağını
düşünmemiştim. Yaptıkları mantıklı gibi bizim bildiğimiz en basit eğri çember ve onu
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denemişler ama çemberin en az bir noktasında eğim 5,67'yi geçer ve güvenlik kriteri
sağlanmamış olur.

Öğretmen adaylarının 8’i son uygulama olan Su Deposu modelleme etkinliğini
çözdükten sonra etkinlik sonrası düşünce raporlarında öğrencilerin ortaya koyabilecekleri
çözüm yolları ile ilgili beklenti ve tahminlerde bulunmuştur. Öğretmen adaylarının tahmin ve
beklentileri Tablo 4.45’te yer almaktadır.
Tablo 4.50. Öğretmen Adaylarının Su Deposu Etkinliğinde Öğrenci Çözümleri İle İlgili Beklenti ve
Tahminleri
Çözüm Yolları ile ilgili Tahmin/Beklenti

Öğretmen Adayları

n

Ö10, Ö24, Ö25,Ö6, Ö7

5

Depoları oluşturan geometrik şekillerin
özelliklerinden yararlanarak

Ö10

1

Sezgisel çözümler

Ö24

1

Ö13, Ö7

2

Bizim çizdiğimiz gibi

Grafiği doğrusal çizerek

Öğretmen adayları öğrencilerin Su Deposu etkinliğindeki çözüm yaklaşımlarını tahmin
ederken “bizim çözdüğümüz gibi çözerler, grafiklerdeki değişimlere karar veremeyebilirler ve
ya sezgisel olarak çözerler” şeklinde genel ifadeler kullanmışlardır. Öğretmen adayları
öğrencilerin bu soruda çok farklı çözüm yaklaşımları getiremeyeceklerini düşünmüşlerdir.
Ö13:Bu soruya öğrencilerin getireceği çözüm yaklaşımları ise problemde zaten grafik
çizmeleri gerektiği söylendiği için çok değişik çözüm yaklaşımları getiremeyeceklerdir.
Yalnız grafik çizimlerinde gruplarda değişiklikler olacağını düşünüyorum. Mesela
öğrenciler grafiklerin eğrisel mi doğrusal mı olacağı konusunda karar veremeyebilirler.
Eğriselliğe karar verseler de hangi tür eğri çizeceklerine karar veremeyebilirler ya da
hacimleri kullanmayabilirler.
Ö24: Bu soru için çok fazla çözüm yolu üretmediğimiz çık fazla yanlış yapmadığımız için
öğrencilerin nerelerde nasıl düşüneceği ve ne tarz hatalara düşeceklerini kestirmek zor.
Ama büyük ihtimalle öğrenciler bizim oluşturduğumuz teknik çözümü oluşturabilirler. Ya
da bu kadar teknik temellere dayandıramasalar bile az çok bu mantığa dayanan çözümler
üretebilirler. Verilen depoların grafiklerini göz kararı ya da mantıksal olarak çizebilirler
ama bu mantığın hangi temele dayandığını açıklayamayabilirler. Fakat çizdikleri
grafiklerin neden böyle olduğu ve bu grafiklerin bu şekilde olasına fonksiyondaki birim
değişimin nasıl bir etki yaptığı soruları sorulup öğrenciler tartıştırıldığı zaman verimli
sonuçların alınabileceğini düşünüyorum. Biraz öncede dediğim gibi hiç yanlış yollara
sapmadığımız için bu yolların neler olduğunu öğrencilerin nerelerde hata yapacağını
kestirmek zor. O yüzden kendi adıma her türlü şeye hazır olmak bir sorun çıktığında
doğaçlama önlemler alma yoluna gidilebileceğini düşünüyorum.

Yukarıdaki alıntılardan görüldüğü gibi Ö13 öğrencilerin bu soruda çok fazla farklı
çözüm yaklaşımına gidemeyeceğini düşünürken, Ö24 ise öğrencilerin bu soruda ne tür
çözüm yolları kullanacağını tahmin etmenin zor olduğunu ifade edip öğrencilerin sezgisel
olarak grafikleri çizeceği tahmininde bulunmuştur.
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Tablo 4.51. Öğretmen Adaylarının Su Deposu Etkinliğinde Öğrencilerin Çözüm Yollarını Tanımlaması
Öğrenci grupları ve
Çözüm Yolları

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Çözüm
Yollarını Tanımlaması

Öğretmen Adayları
Gruplar

Grup 1 Çözüm Yolu

Su depolarının kırılma noktalarına bakma (depoları
bölümlere ayırma) ve bölümler arası kıyaslama yaparak
dar kısımlarda daha fazla geniş kısımlarda daha az
eğimli alarak grafiği doğrusal çizme

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG5,ÖG7

Grup 2 Çözüm Yolu

Yükseklikleri eşit bölümlere ayırıp, değişimi buna göre
belirleyip, doğrusal olarak grafiği çizme

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG5,ÖG7

Grup 3 Çözüm Yolu

Hacim artarsa yükseklik artış hızı azalır, hacim
azalıyorsa yükseklik artış hızı artar fikri ile

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG5,ÖG7

Grup 4 Çözüm Yolu

Depo şekillerinin daralmasına, genişlemesine veya
sabit kalmasına göre

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG5,ÖG7

Grup 5 Çözüm Yolu

Depo şekillerinin daralmasına, genişlemesine veya
sabit kalmasına göre

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG5,ÖG7

Grup 6 Çözüm Yolu

Depo şekillerinin daralmasına, genişlemesine veya
sabit kalmasına göre

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG5,ÖG7

Tablo 4.44’de görülen öğretmen adaylarının çözüm tahminleri ile Tablo 4.45’de görülen
öğrencilerin gerçek çözümlerine ilişkin tespitleri genel olarak benzerlik göstermektedir. Öğretmen
adaylarının da tahmin ettiği gibi öğrencilerin bazıları öğretmen adaylarının çözüm yaklaşımları gibi
çözüm yapmış ve tam doğru çözüme ulaşmış, bazıları grafik çizimlerinde doğrulara yer vermiş,
bazıları ise depoların oluşturdukları geometrik şekillerin özelliklerinden yararlanarak birim hacim ve ya
kesit alanı gibi matematiksel temellere dayanan çözümlerden ziyade sezgisel çözümler yapmışlardır.
Öğretmen adaylarına öğrenci çözümlerinin detaylı olarak inceledikten sonra sorulmuş olan
“öğrencilerin ortaya koyabilecekleri çözüm yolları ile sizin beklentileriniz arasındaki farklar nelerdir?”
sorusuna ise 10 öğretmen adayı da öğrencilerin genel olarak kendi beklentilerinden benzer çözümlerle
öğrencilerin çözüme yaklaştıklarını, 2 öğretmen adayı ise beklentilerinden farklı şekilde öğrencilerin
çözüm yaptıklarını belirtmiştir. Aşağıda verilen Ö7’nin açıklamaları kendi tahminleri ile öğrencilerin
çözümlerinin ne kadar benzer olduğunu örneklemektedir.
Ö7: Etkinlik sonrası düşünce raporumda belirttiğim ve öğrencilerin sunmasını beklediğim
çözüm yaklaşımlarıyla, öğrencilerin çözümlerinin hemen hemen aynı olduğunu
söyleyebilirim. Raporumda öğrencilerin bizim yaptığımız gibi bir çözüm sunabileceklerini
belirtmiştim. Bu çözümü 3.grupta görmekteyiz. Bununla beraber eğrinin parabolik
olacağını düşünerek hareket ettiklerinden 4. ve 5. grupta bizim çözüme benzer çözüm
sunmuşlardır diyebiliriz. Bu gruplar artarak artan bir eğriden azalarak artan bir eğriye
geçiş kısımları yani depodaki şekiller arası geçiş kısımlarında eğrinin nasıl olacağını pek
belirtmemişlerdir. Kesikli bir çizim yapmışlardır. Tıpkı çözüm aşamasında bizimde
yaptığımız gibi bir çizimde bulunmuşlar fakat o noktaların önemli olduğunu kavrayıp
eğrilerini düzeltememişlerdir. Yine raporumda belirttiğim bir çözümde grafiği parabolik
değil de doğrusal eğrilerle ifade edebilecekleriydi. 1. ve 2. grubun çözümünde ise bunları
görmekteyiz. Birinci grup depodaki şekiller arası geçiş noktalarını belirleyerek bu geçiş
noktaları arasında doğrusal grafik çizerek yapmıştır. İkinci grup ise birim hacim ve birim
yüksekliği kullanarak yapmaya çalışmıştır. Fakat eğrinin parabolik olacağını
görememişlerdir.

Öğrenci çözüm yollarından öğretmen adaylarının tahminlerinde hiç yer almayan
çözüm, Ö1’in de aşağıdaki alıntıda belirttiği gibi 2. grubun depoları eşit yüksekliklere ayırarak
ve bu yüksekliklere karşılık gelen hacimleri belirleyerek grafikleri çizmeleri olmuştur.
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Ö1: …Öğrencilerin tamamen doğrularla çalışacakları aklıma gelir miydi bilmem ama
yükseklikleri eşit olarak bölerek hacimdeki değişime göre grafik çizeceklerini
düşünmezdim…

Sonuç olarak öğretmen adaylarının dört etkinlik için incelediği öğrenci çalışmalarında
öğrencilerin olası çözüm yollarına yönelik yaptıkları tahminlerine ve tespit ettikleri çözüm
yolları ile ilgili bulgular incelendiğinde etkinlikler ilerledikçe öğretmen adaylarının tahminleri ile
öğrenci çözüm yolları arasındaki benzerlik ve tutarlılıkların arttığı görülmektedir. Dersin
ilerleyen haftalarında öğretmen adayları öğrencilerin ortaya koyabilecekleri olası çözüm
yaklaşımlarını tahmin ederken sadece kendileri gibi kendi çözüm yaklaşımları üzerinden
düşünmeyip, bir lise öğrencisi gibi düşünüp tahminlerini çeşitlendirirken, bu tahminlerini daha
detaylı ve özel olarak ifade etmeye başlamışlardır.
Diğer taraftan, yapılan çalışmalarla öğretmen adayları her bir etkinlikte öğrencilerin
oldukça farklı, özgün ve mantıklı çözüm yolları üretebildiklerini görmüşlerdir. Öğretmen
adayları, öğrencilerin yaptığı bu farklı çözümlerde denklemler ve karmaşık işlemler içeren
sembolik matematikten uzak, deneme yanılma gibi formal olmayan daha çok sezgisel çözüm
yaklaşımlarının ağırlıkta olduğunu fark etmişlerdir.
Öğretmen adaylarının öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları sonunda cevapladıkları özdeğerlendirme anketi de bu bulguları desteklemektedir. 25 öğretmen adayından, 4 öğretmen
adayı tahminlerinde bir değişme olmadığını belirtirken, bir öğretmen adayı kendi değişimi ile
ilgili bir açıklamada bulunmamıştır. Diğer öğretmen adayları ise tahmin etme düzeylerinin çok
üst düzeyde olmasa bile ilk zamanlardaki tahminlerine göre daha iyi olduklarını
düşünmektedirler.
Ö8: İlk başlarda hiç tahmin edemiyordum. Mesela park yeri etkinliğinde herkes doğru
çözüme ulaşır, kendi çözümümüz gibi bir çözüm yolu belirler sanıyordum. Ama çözüm
kâğıtlarını ve sunum videolarını gördüğümde çok şaşırdım. Grup sayısı kadar farklı
çözüm yaklaşımı ve sonuç vardı. Ama daha sonraları mesela son etkinlik olan su
deposunda öğrencilerin grafikleri eğrisel değil de doğrusal çizebilecekleri, kırılma
noktalarını göz ardı edebilecekleri beklediğim bir durumdu ve bunun da zaten 1.ve 2.
grupta olduğunu gördüm. Bunun nasıl olduğunu tam olarak bilemiyorum fakat gerçekten
de tahmin etme sürecimde büyük farklar oldu. Belki bu öğrenci kâğıtlarını inceledikçe
onlar gibi düşünmeye başladığımdandır, tam olarak bilemiyorum. Ama değişim kendim de
fark ettiğim üzere hayli büyük oldu.
Ö5: En başlarda yazdığımız raporlarda öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını kolaylıkla
tahmin edebileceğimi belirtmiştim. Ancak Caddede Park Yeri etkinliğinde durum
beklediğim gibi olmadı. Tahmin ettiğim çözümlerden çok farklı yaklaşımlar ortaya
atılmıştı. Ancak son iki hafta boyunca yaptığınız etkinliklerde öğrencilerin çözüm
yaklaşımlarını büyük bir oranda tahmin ettim. Yani düzeyim ilk başlara göre yeterince
gelişti.
Ö16: Tabi ki ders kapsamında yaptığımız bu tür etkinliklerden sonraki tahmin etme
düzeyimi daha iyi buluyorum. Çünkü hem grup içinde hem de gruplar arası yaptığımız
tartışmalarda; farklı düşünceleri görmemiz ayrıca bu tür etkinliklerden sonra lisede
okuyan öğrenci benmişim gibi düşündüm. Ben lisede öğrenci olsam; hangi yolları
denerdim diye düşündüm hep. Örneğin zıplayan top etkinliğinde bir öğrenci kâğıdında
m.g.h’ı bile düşünmesi akla zor gelecek bir kavram.
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Yukarıdaki alıntılarda da görüldüğü gibi öğretmen adayları başlarda tahmin etmekte
zorlandıklarını ve son etkinliklerde artık lise öğrencileri gibi düşünmeye başlayıp öğrencilerin
ortaya koyabilecekleri çözüm yaklaşımlarını daha iyi tahmin ettiklerini belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının öğrencilerin farklı çözüm yollarını fark etmesi
Çalışmada elde edilen veriler öğretmen adaylarının beklemedikleri birçok öğrenci
çözüm yollarını ders kapsamında yapılan etkinliklerle fark ettiklerini göstermektedir. Öğrenci
düşünme şekilleri çalışmalarından birincisi olan Caddede Park Yeri modelleme etkinliğinde 3.
ve 4. grubun alan kavramını birbirinden farklı şekillerde kullanarak etkinliği çözmeye
çalışması öğretmen adaylarının beklenti ve tahminlerinin dışında çözüm yaklaşımları
olmuştur. Öğretmen adaylarının öğrenci çalışmalarını sınıf ortamında grupça inceleme ve
tartışmaları esnasında doldurdukları formda dört öğretmen adayı grubu (ÖG1, ÖG2, ÖG3 ve
ÖG7)

3. öğrenci grubunun çözüm yaklaşımını beklenmedik bulurken, ÖG5 ise

paralelkenarın alanını iki farklı kenar üzerinden hesaplayarak çözüme ulaşan 4. öğrenci
grubunun çözüm yolunu beklenmedik bir yaklaşım olarak değerlendirmiştir. Bu durumları
gösteren durumla örnekler aşağıda sunulmaktadır:
Ö5: 3. grupta dikkatimi çeken nokta alanı kullanarak çözüm yolu üretmiş olmalardır. Bu
yol fazlasıyla mantıklı ve doğru bir yöntemdir. Böyle bir çözümü öğrenciler tarafından
beklemiyordum. Ancak bu çözüm yolunda yukarıda bahsettiğim hatalara yer vermemiş
olsalardı çözüme daha kolay bir şekilde ulaşabilirlerdi. Bu grubun diğer şaşırtıcı yönü ise
araba sayısı kadar küçük üçgenin olduğunu fark etmiş olmalarıdır.
Ö8:
Genel olarak alandan çözen gruplar için bu yöntemi kullanmaları beni etkiledi.
3.grup tüm alandan üçgensel bölgeleri çıkartıp geriye kalan alanı da paralelkenarın
alanına bölerek paralelkenar sayısını doğal olarak da araba sayısını bulma yöntemleri
gerçekten güzeldi. Yine 4. grubun paralelkenar üzerinden kurdukları iki alanı birbirine
eşitleyerek kurdukları denklem herhalde ne kadar düşünürsem düşüneyim benim aklıma
gelmezdi diyebileceğim bir yaklaşımdı. Çok kolay ve sade bir şekilde tek değişkene
indirilen bir denklem gerçekten güzel düşünülmüş bir çözüm yaklaşımı idi ve bunu lise
düzeyindeki öğrencilerin bu şekilde doğru ve güzel bir şekilde uygulamaları beni çok
şaşırttı.

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından ikincisi olan Zıplayan Top etkinliğinde
öğretmen

adayları

öğrencilerin

deneme

yanılma

yaklaşımı

kullanabileceklerini

hiç

düşünmedikleri için böyle bir yaklaşımı iki grubun çözümünde gördüklerinde oldukça
şaşırmışlardır. Diğer taraftan 2. ve 3. grubun çözüm kâğıtlarında parabol grafikleri ile çözüme
yaklaşmaları öğretmen adayları için oldukça şaşırtıcı ve beklenmedik olmuştur. Böyle bir
yaklaşım öğretmen adaylarının akıllarına dahi gelmemiştir. Öğretmen adaylarının şaşırdıkları
bir diğer düşünce ise 1. grubun deneme yanılma yöntemi kullanırken zıplama oranını 1 ile
15/52 arasına sıkıştırmaya çalışması olmuştur. Buna ek olarak öğrencilerin deneme yanılma
yönteminden sonra formülle çözümlerinin sağlamasını yapması da öğretmen adaylarını
şaşırtan temel durumlardan biri olmuştur (bk. Ek 23).
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Ö14: 2. grup ve 3. grubu göz önüne aldığımda öğrencilerin grafik çizmeye çalışarak
çözüme ulaşmak istemleri beni gerçekten şaşırttı. Özellikle 3. grubun grafiği yanlış
olmasına rağmen düşünce tarzı olarak gayet iyiydi. Ben bu soruyu çözme aşamasında
herhangi bir grafik oluşturmayı hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla bu tarz bir problemde
üstel fonksiyon grafiği oluşturmak fikri bana gayet iyi bir fikir olarak geldi.
Ö24: Çözüm süreçlerinde beni birazda olsa şaşırtan yöntem 1. grubun yaptığı deneme
yanılma yöntemiydi. İlginç bir yöntemdi. Çocuklar sistematik bir şekilde zıplama
katsayısına değerler vermiş ve en sonda doğru sonucu bulmuşlardı. Soruda bulunması
gereken cevap bir aralık olmasına rağmen onlar bu aralığın içinde bir değer bulmuşlardı.
Ama deneme yanılma yöntemini iyi kullanmışlardı.
Ö2: İncelediğimiz çözümde beni gerçekten şaşırtan sundukları çözümlerden ziyade
çözüm kâğıtlarını incelediğimizde düşündükleri yollardı. 2. grubun parabol mantığı
üzerine yoğunlaşıp denklemler kurarak ilerlemeyi düşünmesi( tepe noktası varmış gibi
düşünüp), 3. grubun çizdiği grafikte ise (çözüm aşamasında) x değişkenini zıplama sayısı
olarak alıp buna bağlı yüksekliği y eksenine koyma fikri gerçekten güzeldi. Çizime
aktaramamışlardı bence bu mantığı kullanıp ilerleyemeseler de bile bize fikir verdikleri
için dikkatimi çeken bir durumdu. Ben deneme-yanılma yoluyla ilerleyeceklerini
düşünmezdim. 1. grup erinmeden o kadar değer için yükseklikleri belirlemeleri
şaşırtıcıydı. İşlem yeteneklerinin kuvvetli olması iyiydi.

Öğretmen adaylarının incelediği öğrenci çalışmalarının üçüncü etkinliği olan Lunapark
Treni etkinliğinde, 4. grubun gerçekçilikle uyuşmayan çözümü, 3. grubun diğer grupların
aksine eğri doğru yorumlayıp doğru bir çözüm ortaya koyması, ikinci grubun çözümünde
kullandığı ölçeklendirme ve 1. grubun çözüm yaklaşımlarındaki çemberler ve yarım
çemberler kullanması öğretmen adaylarının ilginç bulduğu ve şaşırdığı durumlardır. Özellikle
ölçeklendirme fikrini öğretmen adayları oldukça orijinal ve farklı bir fikir olarak bulmuşlardır
(bk. Ek 24). Aşağıdaki alıntılar öğretmen adaylarının ilginç bulduğu şaşırdığı durumlardan
örnekleri göstermektedir.
Ö10: Aslında 4. grubun çözümü benim beklemediğim ve gördüğümde beni en çok
şaşırtan çözümlerden biriydi, çünkü şekli o şekilde oluşturup daha sonra yorumlama
yoluna giderek oluşturulan şeklin bölümlerine sürtünme yoksa sakinlik var heyecan
fazladır diye anlaşılması… güç yorumlarda bulunmuşlar. Bu şekilde bir yol geliştirmeleri
beni çok şaşırttı, böyle bir çözüm yolu düşünmelerini açıkçası hiç beklemiyordum. 2.
grubun oluşturduğu şekil aslında doğru bir şekil hatta eğriyi bölümlendirmelerinde bile
doğru yapmışlar fakat büküm noktası ve teğetlerden bahsetmemişler buraya kadar gelip
bunu söyleyememiş olmaları da beni en çok şaşırtan durumlardan biri oldu. 1. grubun
çözümündeki ilginç kısımlara bakacak olursak çeyrek ve yarım çemberlerden oluşan bir
şekil çizmişler. Bu çemberlerin yarıçaplarını bulmaya yönelik bir matematiksel çözüm yolu
süreci izlemişler. Bu yolu seçmeleri ve uğraşmaları buldukları sonuçlarda benim çözüm
kâğıtlarında rastladığım ilginç gelen “böyle düşünemezdim” dediğim noktalardan biri oldu.
Ö15: Beni şaşırtan bir başka grup ise grup4
oldu. Şekilden de görüleceği gibi grup 4ün
tren yolu çizimi bu şekildedir. Öğrencilerin
bu şekilde yapmış oldukları tren yolunun
gerçek
hayat
ile
uygunluğunu
hiç
düşünmemiş olmamaları ya da o bilgiyi
önemsemeden kabul etmeleri bana şaşırtıcı
geldi. Şöyle ki öğrenciler eğer hiç
düşünmemişse bu öğrencilerin asıl hedef
olarak soruda ki sadece heyecan kriterini
öneme aldıklarını düşündürtüyor. Eğer
önemsememişler ise öğrencilerin soruyu tam anlamadıklarını kendilerinden ne
istendiğinin farkında olmadıklarını gösteriyor. Öğrencilerin soruya bu denli baştan sağma
yaklaşması ise beni şaşırttı.
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Ö12: Öğrencilerin ortaya koyduğu çözüm yollarından şaşırtan durum bazı grupların
lunapark treninin parkurunu oluştururken çember kavramını kullanmaları oldu. Sanırım bu
düşünce benim aklıma gelmezdi bu yüzden şaşırdığım durum bu oldu.

Su Deposu modelleme etkinliğinde 3. grubun depolar arasındaki geçişleri grafik
üzerinde kırıksız çizmesi öğretmen adaylarını oldukça şaşırtmıştır. Bunun sebebi, öğretmen
adaylarının kendilerinin çözümlerinde bu geçişleri gözden kaçırmış olmalarıydı ve
öğrencilerin grafiği bu kadar düzgün yorumlayacaklarını beklememeleriydi. Diğer dört grubun
sezgisel olarak da olsa grafikleri uygun bir şekilde yorumlayarak çizmeleri yine öğretmen
adaylarını şaşırtmıştır. Bunların yanı sıra öğretmen adayları öğrenci çözümlerinde anlam
veremedikleri bazı fikirler karşısında da şaşırmışlardır. Örneğin aşağıda Şekil 4.8’da görülen
bir öğrenci grubunun yaptığı silindirik bir depoyu 6 parçaya ayırmasını öğretmen adayları
anlamlandıramamıştır.

Şekil 4.8: Bir öğrenci grubunun Su Deposu etkinliği için çözüm yaklaşımı

Aşağıda Ö11’de ve Ö10 ile yapılan birebir görüşmeler öğretmen adaylarının Su
Deposu etkinliğindeki öğrenci çözümlerinde beklemedikleri durumları örneklendirmektedir.
Ö11: 3. grup benim ve grup arkadaşlarımın en beğendiği çözümdü. Öncelikle yapacakları
işlemleri adım adım yazmaları daha sonra bu sıralamayı doğru bir şekilde yerine
getirmeleri onları tamamen doğru bir çözüme ulaştırmışlar. Üstelik biz derste depoların
şekiller arası geçiş kısımlarını grafiğe doğru yansıtamamıştık. Bir lise öğrencisinin bu
denli doğru çözüme ulaşması bizi olumlu anlamda şaşırttı.

…
Araştırmacı: Öğrenci düşünme şekilleri inceleme ve değerlendirme formunda “ikinci
grupta depoyu 6 parçaya ayırmaları bizi şaşırttı demişsiniz” bunun sizi şaşırtmasının
sebebi neydi?
Ö10: Mesela şundan bahsediyoruz hocam hani
diğer gruplar küre kısmını bir şekil almışlar birde
burayı almışlar ve üç parçaya bölmüşler ama bunlar
biraz abartmışlar, h, h, h diye bir sürü parçaya
bölmüşler. Niye böyle böldüklerini anlayamadık.
Tamam, hani burada şeklin biraz genişlediğini
düşünerek bir şey yapmışlar desem ama bu dik
silindir mesela, bunu niye 3 parçaya bölmüşler. Niye biz böyle olduğunu anlayamadık.
(şekil üzerinden çiziyor ve açıklıyor)

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının incelendiği dört etkinlikte de, kendilerinin bile
düşünemediği fakat öğrenciler tarafından ortaya koyulan farklı çözüm yaklaşımları,
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öğrencilerin çözümde kullandıkları veya ileri sürdükleri orijinal matematiksel fikirler, kimi
zaman zor bir soruya getirilen doğru ve kusursuz çözümler görmeleri öğretmen adayları
tarafından ilginç ve şaşırtıcı bulunmuştur.
Öğretmen adaylarının öğrencilerin farklı matematiksel fikirleri ve çözüm yollarını
değerlendirmeleri
Öğretmen adayları Caddede Park Yeri etkinliğinde öğrenci çalışmaları incelemeleri
sonucunda öğrencilerin çözüm yollarını veya çözüm yollarında kullandıkları matematiksel
fikirleri beğenerek takdir etmişlerdir. Özellikle 3. ve 4. grubun alan kavramını kullanarak
yaptıkları çözüm yaklaşımları öğretmen adaylarınca özgün bir çözüm olarak takdir edilmiştir.
Öğretmen adayları öğrencilerin bu çözüm yaklaşımlarını takdir etmelerinin sebepleri olarak
ise “kendi akıllarına gelmeyen bir çözüm yaklaşımı olması, çözüm yaklaşımının “farklı, özgün
ve yanlış da olsa mantıklı olmasını” belirtmişlerdir. Özellikle 3. öğrenci grubunun, çözüm
doğru bir sonuca ulaşmasa da, çözüm için ortaya koydukları düşünme şekli ve 4. öğrenci
grubunun ise yaklaşımının orijinal olması öğretmen adayları tarafından beğenilmiştir.
Ö24: Bu kadar hataya rağmen çözümlerde gerçekten çok güzel ve çok şaşırtıcı
bölümlerde vardı. Örneğin, 4. grubun oluşturdukları taslaktaki paralelkenarın alanını
bulmak için kullandıkları yöntem gerçekten çok güzel ve herkesin aklına gelemeyecek bir
yöntemdi. Ayrıca 3. grubun çözümünde kullandığı toplam üçgen sayısını bulup ikiye
bölme fikri gerçekten alan yoluyla yapılan çözüm fikirleri arasındaki en orijinal fikirlerden
biriydi.
Ö8: ... Bu yaklaşımlardan özellikle 4. grubun yaklaşımı çok beğendim. Çünkü normalde
bu yöntemi birçok paralelkenar sorusunun çözümünde sıkça kullanırdık, ama bu
probleme bunu uygulayabilmek, hele ki birçok karmaşık terim, sembol c, θ gibi ve 3, 4,5,
4,8 gibi sayılar karmaşasında bunu düşünmüş olmalarını hiç tahmin edemezdim.

Caddede Park Yeri etkinliğinde olduğu gibi, Zıplayan Top etkinliğinde de öğretmen
adayları kendilerinin düşünemediği çözüm yaklaşımlarını beğenip ve takdir etmişlerdir.
Öğretmen adayları çözümlerdeki orijinal fikirleri, örneğin 1. grubun çözümündeki aritmetik
ortalama fikrini, 2. ve 3. grubun çözümündeki grafiksel fikirleri takdir etmişlerdir. Hatta
öğrencilerin bu matematiksel fikirleri bir grup öğretmen adayın için sorunun farklı çözümü için
bir fikir kaynağı olmuştur. 2. grubun kullandığı deneme-yanılma yöntemi ve bunun sembolik
işlemlerle desteklenerek sonucun sağlamasının yapılması öğretmen adaylarının takdir ettiği
fikirlerden olmuştur.
Ö2:
2. grubun parabol mantığı üzerine yoğunlaşıp denklemler kurarak ilerlemeyi
düşünmesi ( tepe noktası varmış gibi düşünüp), 3. grubun çizdiği grafikte ise (çözüm
aşamasında) x değişkenini zıplama sayısı olarak alıp buna bağlı yüksekliği y eksenine
koyma fikri gerçekten güzeldi.…. Ben deneme-yanılma yoluyla ilerleyeceklerini
düşünmezdim 1. grubun erinmeden o kadar değer için yükseklikleri belirlemeleri
şaşırtıcıydı. İşlem yeteneklerinin kuvvetli olması iyiydi.

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmasının üçüncüsü olan Lunapark Treninde etkinliğinde
öğretmen adayları tarafından takdir edilen birkaç çözüm yaklaşımı olmuştur. Sadece bir
öğretmen adayı kendi çözümlerine yakınlığı ve doğruluğundan dolayı 3. çözüm yaklaşımını
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beğenmiş, bir öğretmen adayı da yanlış olmasına rağmen 5. grubun devamlı iniş üzerine
kurduğu çözümü mantıklı bulmuştur. Fakat 3. grubun çözüm kâğıtlarında tablolar oluşturup
eğri hakkında fikir yürütmeleri ve dönüm noktasını orijin kabul eden koordinat düzlemi
oluşturup x ekseninden düşey kesitler indirip dönüm noktasının eğimini sorgulamaları fikri ve
2. grubun ölçeklendirme fikri öğretmen adaylarının takdir ettiği düşünme şekilleri olmuştur.
Son olarak da Su Deposu modelleme etkinliğinde öğretmen adayları kendilerinin de
çok dikkat etmediği ve hatalı çizdiği grafiğin kırıklı durumlarını 3. öğrenci grubunun
çözümünde dikkate almasını takdir etmişlerdir. Aynı zamanda grafik çizimlerinin yanında
güzel yorumlar ortaya koymaları ve matematiksel dille iyi ifade etmeleri de öğretmen adayları
tarafından oldukça beğenilmiştir. Bunların dışında, 2. grubun yanlış grafikler çizseler de
kullandıkları birim yükseklik fikri, sezgisel de olsa kullandıkları birim hacim fikri öğretmen
adayları tarafından takdir edilmiştir.
Ö14: Aslında şey var hocam.. gruplar şeyi çok güzel yapmışlar... Grafiği yanlış çizseler
bile.. Mesela şu 2. grup filan, açıklamaları güzel aslında.. Bir şey açıklamaya çalışıyorlar..
Onlar öyle olduğunu biliyorlar ama grafiğe dökemiyorlar bunu.. Mesela öğrenciler şeyi
biliyor, mesela diyor ki “grafikte daha az eğimli olacak şekilde gösterdik, geniş yerlerde
daha az eğimli gösterdik” diyor. Bunun farkında öğrenci… Yani şimdi söyle bir şey var..
Bir bilgiyi bilmeden yanlış aktarır... Bir de bildiğini yanlış aktarır.. Burada mesela şey
öğrenciler biliyor.. Eğimden az çok haberdar. Orada bir eğim algısından işin içine
gireceğinden haberdar.. Ama mesela bu eğimi grafiğe nasıl dökeceklerinden haberdar
değiller..
Ö24:
Evet bunu çizmişler, bu üçgen demişler daha hızlı
dolar bu biraz daha yavaş dolar. Bunun eğiminin daha hızlı
artması bunun eğiminin daha yavaş artması gerekir tarzı bir
düşünce.. bu ne demek bunu türevini alırsan sabit gelir,
bunun türevini alırsan tekrar bir eğri olan parabol gelir gibi bir
fikir var.. Alt yapısında bir matematiksel fikir var bunu
yakalayamıyorlar çünkü bunu yakalayacak düzeyde değiller..
ama bunu görüyorlar.. diyorlar ki eğrilerin grafiklerin karakter
olarak birbirinden farklılıkları oluyor.. her eğri parabol değildir tabi.. Bu fikri bunlar burada
biraz yakalamışlar, 5. grup bunu biraz görmüş.. bu güzeldi…çözüm olarak yüzeyde
görünen çözüm aynı ama altta bunlar güzel.

Öğrenci düşünme şekillerini tahmin etme ve yorumlama: Öğretmen adaylarının
öğrenci çözümlerine yönelik tahmin ve tespitleri
Öğretmen adaylarının çoğu, Caddede Park Yeri etkinliğini çözdükten sonra etkinlik
sonrası düşünce raporlarında öğrencilerin ortaya koyacağı çözüm yolları üzerinde tahminde
bulunurken,

öğrencilerin

karşılaşabileceği

zorluklar

ve

hatalar

üzerinde

tahminde

bulunmamışlardır. Sadece iki öğretmen adayı öğrencilerin yapabileceği hatalar üzerinde
tahminde bulunmuştur. Bu iki öğretmen adayı da aynı gruptan olup “öğrenciler buldukları
ikinci dereceden denklemde kök değerlerinden birini seçerken hata yapabilirler” şeklinde aynı
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tahmini yapmışlardır. Öğretmen adaylarının bu tahmini ise çözüm sürecinde kendi
yaşadıkları zorluk olup, öğrencilerinde aynı zorluğu yaşayabileceği beklentisi içindedirler.
Daha sonra, öğretmen adayları öğrenci çalışma kâğıtlarını ve video kayıtlarını
incelerken öğrencilerin çözümlerine yönelik (karşılaştıkları zorlukları ve yaptıkları hataları vs.)
Tablo 4.46’da özetlenen tespitlerde bulunmuşlardır. Öğretmen adayları öğrenci çalışmalarını
inceledikten ve öğrencilerin ortak zorluk, hata veya yanlış algılamalarını tespit ettikten sonra
öğrencilerin zorlukları, hataları veya yanlış algılamaları ile kendilerinin bu konulardaki
tahminleri arasındaki benzerlikleri aşağıdaki gibi belirtmişlerdir.
•

İşlem hataları

•

Denklem çözmede zorluk

•

Trigonometriyi kullanırken karşılaşılan zorluklar

Ö12: Öğrencilerin işlem hatası yapabileceklerini düşünmüştüm, teker teker grupların
işlem hatası yapıp yapmadıklarını incelemedim fakat işlem hatası yapan gruplar olması
muhtemel. Düşünce raporunda da belirttiğim gibi öğrencilerin denklem çözmede zorluk
yaşayacaklarını düşünmüştüm. Bu durum tahmin ettiğim gibi oldu. Öğrencilerin ikinci
dereceden denklemi çözemediklerini gördüm. Örneğin dördüncü grubun çözüm yolu
doğrudur çözüm yollarında ikinci dereceden bir denklem elde etmişler. Eğer bu denklemi
çözebilselerdi çözüm yollarını yarıda bırakmayıp tamamlayabilirlerdi. Fakat bu konuda
zorluk yaşadıkları için çözümü tamamlayamamışlardır.

Diğer taraftan, öğretmen adaylarının çoğu öğrencilerin bu soruyu anlayacağını, doğru
çözebileceğini düşünmüş ve öğrencilerin bu kadar hata yapacaklarını beklemediklerini ifade
etmiştir. Öğretmen adaylarının öğrencilerin çalışmalarında gördüğü fakat hiç beklemediği ve
tahmin edemediği hatalar şunlardır: (a) 4,8 m’lik uzunluğun yanlış algılanması ve
yerleştirilmesinde hata yapılması, (b) sina=sinb ve (c) başta ve sonda kalan alanların eşit
olmasının düşünülmesi. Bu bazı öğretmen adayları tarafından aşağıdaki gibi dile getirilmiştir.
Ö14: 1. grupta yapılan farklı açı değerlerine sahip açı değerlerinin sinüs ölçülerinin
birbirine eşitlenmesi, 2. grubun değişik θ değerleri için buldukları sonuçların üçgen
uzunluları ile bağdaşıp bağdaşmadığını anlamak amacıyla sağlamasını yapmaması, 3.
grubun 1. çözüm yönteminde başta ve sonda aynı alan kalacağını düşünmüş olması, 4.
grubun 2. dereceden bir denklemi çözememesi, 5. grubun iki kenarı ile bir açısı belli ve
sabit olan bir üçgende değişik θ değerlerini uygulamaya çalışması benim bu etkinlik ile
ilgili öğrencilerin hata yapabileceği ve zorlanabileceği yerler sorusunda düşünemediğim
ve aklımın ucundan dahi geçme ihtimali olmayan çözüm yöntemleriydi.
Ö1: Birçok grupta olduğu gibi 4,8 metrelik uzunluğun yerleştirilmesinde hata olacağını da
düşünmemiştim açıkçası.
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Tablo 4.52. Öğretmen Adaylarının Caddede Park Yeri Etkinliğinde Öğrenci Çözümlerine Yönelik
Tespitleri
Öğrenci grupları ve
Çözüm Yolları

Öğretmen adaylarının tespit ettiği öğrencilerin
yaptığı ortak hatalar, zorluklar ve yanlış anlamalar

Öğretmen Adayları
Gruplar

Grup 1
Çözüm Yolu

Benzerliği doğru kullanamama ve farklı sinüs açılarını
birbirine eşitleme sina=sinb
Soruda verilen “c” uzunluk değerini göz ardı edip,
kendi belirledikleri bir yere “c” diyerek işlemler
yapmışlar
Uyguladıkları çözüm yolunda arabaları açılı park
ettikten sonra, park yerinin başında ve sonunda kalan
boşluğun alanını eşit kabul etmişler

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 2
Çözüm Yolu

4,8 m uzunluğunu yanlış almışlar
0
Sadece 80 için 4,5 m sınırını test etmişler ve
verdikleri diğer açıların sağlayıp sağlamadığını göz
ardı etmişler
Hep bildikleri açıları kullanmışlar, küsuratlı açıları göz
ardı etmişler

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 3
Çözüm Yolu

Araçları park ettikten sonra, başta ve sonda kalan
üçgenleri eşit kabul etmişler
Öklid bağıntısını doğru kullanamamışlar
0,6 ve 3,6 m‘lik uzunlukları nasıl buldukları belli değil
İki farklı yoldan gidip iki farklı sonuç bulmuşlar,
sonuçları kontrol etmemişler

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 4
Çözüm Yolu

Sorunun a şıkkında istenen paralel park
hesaplamasını yanlış yapmışlar
Oluşturdukları ikinci dereceden denklemi
çözememişler

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Grup 5
Çözüm Yolu

Soruyu tam anlayamadıkları için 4,8 m uzunluğunu
yanlış almışlar ve çözümleri hatalı devam etmiş

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6,
ÖG7

Birinci öğrenci çalışmaları inceleme çalışması olan Caddede Park Yeri etkinliğinde
sadece iki öğretmen adayı öğrencilerin olası zorlukları, hataları veya yanlış algılamaları
üzerinde tahminde bulunurken, ikinci öğrenci çalışmaları inceleme çalışması olan Zıplayan
Top

etkinliğinde

18

öğretmen

adayı

öğrencilerin

yaşayabilecekleri

zorluklar

ve

yapabilecekleri hatalar üzerinde tahminde bulunmuştur. Her öğretmen adayı tahminlerinde
öğrencilerin yapabilecekleri farklı farklı hatalara yer vermişlerdir. Öğretmen adayları
tarafından ortak olarak en çok beklenen öğrenci hataları aşağıdaki gibidir.
•

Topun zıplama eğrisinin tam tepe noktasının 15 m seviyesi olabileceğini düşünüp
bunu eşitlik olarak ifade etme.

•

Topun her zıplayışta 15 m seviyesinden çıkıp inerken 2 kez değil de tek sefer geçmiş
olduğunu düşünüp, topun 17 kez görüyor olması durumunu 17 kez sıçrama olarak
algılama.
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•

Öğrenciler doğrusal bir ilişkinin olduğunu düşünüp h yükseklikleri arasındaki azalışın
aynı olacağını düşünme.

•

Aralık bulma değil de bir tane r değeri bulmaya çalışma.

•

Eşitsizlik çözümünde hata yapma.

•

Diziler konusunda kullanılan çeşitli formülleri kullanırken işlemsel hatalar.
Öğretmen adaylarının Zıplayan Top etkinliği ile ilgili öğrenci çalışmalarını inceledikten

sonra tespit ettikleri öğrenci hataları, zorlukları veya yanlış algılamaları Tablo 4.48’de
gösterilmektedir.
Tablo 4.53. Öğretmen Adaylarının Zıplayan Top Etkinliğinde Öğrenci Çözümlerine Yönelik Tespitleri
Öğrenci grupları ve
Çözüm Yolları

Öğretmen adaylarının tespit ettiği
öğrencilerin yaşadığı ortak hatalar,
zorluklar ve yanlış anlamalar

Öğretmen Adayları
Gruplar

Grup 1
Çözüm Yolu

Tek bir oran bulma ve oranın bir aralık içinde
olduğunu düşünememe
Topun 9 kez zıplamayacak olduğunu görüp
bunu kurdukları eşitsizlikte kullanmama

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6, ÖG7

Grup 2
Çözüm Yolu

≥ olmamalıydı, son zıplayışta 15’e eşit
olacağını düşünmüşler, oranı tek bir değer
olarak bulmuşlar

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6, ÖG7

Grup 3
Çözüm Yolu

9. dereceden kök almada zorlanmaları ve x
oranını 1>x>0, 865 almaları

ÖG2, ÖG3, ÖG4,ÖG5,
ÖG7

Grup 4
Çözüm Yolu

Soruyu anlayamamaları ve sabit oranı sabit
azalma miktarı olarak düşünmeleri

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG6, ÖG7

Öğretmen adayları öğrenci çalışmalarını inceledikten ve öğrencilerin ortak zorluk, hata
veya yanlış algılamalarını tespit ettikten sonra öğrencilerin zorlukları, hataları veya yanlış
algılamaları ile kendilerinin bu konulardaki tahminleri arasındaki benzerlikleri aşağıdaki gibi
belirtmişlerdir.
•

Öğrencilerin son zıplayışta, yani 8. zıplayışta topun yüksekliğini 15m’ye eşit
almaları

•

Her zıplayışta topun sabit bir mesafe kadar alçalması (4. grubun hatası)

Etkinlikte, topun her zıplayışta alçalmasını sabit bir mesafe olarak düşünme hatası
öğretmen adaylarının bir kısmının tahmin ettiği bir hata olmasının yanında bazı öğretmen
adaylarının için ise beklenmedik bir hata olarak görülmüştür. Bunun yanında öğretmen
adayları öğrencilerin topun 15 metrenin üzerine 17 kez çıkacağı şeklinde düşünebileceğine
ilişkin tahminlerinin aksine öğrencilerin bu anlamda zorlanmadıklarını görmüşlerdir.
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Ö9: 4. grubun yapacakları hata aklıma gelmemişti. Öğrenciler her zıplayışta yükselişin
azalış miktarını eşit almışlar. Bu miktarı bulduktan sonra her zıplayıştaki yüksekliği
hesaplayıp alçalma miktarıyla bunu oranlamışlar ve her defasında farklı bir oran
bulmuşlar. Buldukların oranları da yaklaşık değerini almışlar.

Lunapark Treni etkinliğinde 16 öğretmen adayı öğrencilerin yapabileceği olası hatalar,
karşılaşacağı olası zorluklar ve yanlış algılamalar üzerinde tahminlerini belirtmiştir. Bu etkinlik
için öğretmen adayları tarafından öğrencilerin çözümlerine yönelik tahminleri aşağıdaki
gibidir.
•

Maksimum 5,67 ile sınırlamanın ne anlama geldiğini anlayıp eğri üzerinde
yorumlayamama ve büküm noktası ile ilişkisini kuramama

•

Soruda verilen 100 m mesafenin neresi olduğunu belirleme

•

Soruyu şekil çizmekten ibaretmiş gibi düşünüp sadece şekil çizmeye odaklanma

•

Soruda verilen sayısal verilerden bir sonuca ulaşmaya çalışma

•

Eğimi hesaplamada zorlanma

•

Eğimin eğrinin her noktası için ayrı ayrı düşünmeden eğrinin eğimini doğru eğimi
gibi yorumlama

•

Güvenlik

kriterini

gerçekçi

olarak

göz

önünde

bulundurmadan

sadece

matematiksel düşünme
Öğretmen adaylarının Lunapark Treni etkinliği ile ilgili öğrenci çalışmalarını inceledikten
sonra tespit ettikleri öğrenci hataları, zorlukları veya yanlış algılamaları Tablo 4.49’da
gösterilmektedir. Öğretmen adayları öğrenci çalışmalarını inceledikten ve öğrencilerin ortak
zorluk, hata veya yanlış algılamalarını tespit ettikten sonra öğrencilerin zorlukları, hataları
veya yanlış algılamaları ile kendilerinin bu konulardaki tahminleri arasındaki benzerlikleri
aşağıdaki gibi belirtmişlerdir.
•

Öğrencilerin yatay mesafeyi tren yolunun uzunluğu olarak alması (1. grup)

•

Güvenlik kriteri olan eğimin 5,67’den fazla olmamasını yorumlama, Bazı gruplar
eğrisel grafikler çizip bu eğrilerde 5,67 eğimini sabit gibi düşünmesi

•

Soruyu tam olarak anlayamama ve sayısal verilere yönelme (1., 2., 4. ve 5. grup)
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Tablo 4.54. Öğretmen Adaylarının Lunapark Treni Etkinliğinde Öğrenci Çözümlerine Yönelik Tespitleri
Öğrenci grupları ve
Çözüm Yolları

Öğretmen adaylarının tespit ettiği öğrencilerin
yaşadığı ortak hatalar, zorluklar ve yanlış
anlamalar

Grup 1
Çözüm Yolu

Yatayda alınan 100 m uzunluğunu tren yolu uzunluğu
olarak almaları
Parkuru doğrusal çizmeleri, güvenilir olmaması

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

Grup 2
Çözüm Yolu

Ölçeklendirme yöntemlerinde her bir kareye değer
verirken, 5,67‘lik eğime dikkat etmemeleri
Eğimden faydalanmaları ama dönüm noktasını göz
ardı etmeleri
Hangi noktada eğimin maksimum olacağını
bulamamaları

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4

Grup 3
Çözüm Yolu

Dönüm noktasının farklı durumlarının
yorumlayamama ve eğrinin tam ortasını dönüm
noktası alma

ÖG1, ÖG2, ÖG3,

Grup 4
Çözüm Yolu

Uygulanabilir olmaması, güvenli olmaması

Grup 5
Çözüm Yolu

Parkuru parabolik çizip işlemleri doğrusalmış gibi
yapmaları
Eğimin eğrinin her noktasında sabit ve 5,67 gibi
düşünmeleri ve güvenliği düşünmemeleri
0
Parkurun başlangıcında eğimi 80 almaları

Öğretmen Adayları
Gruplar

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

ÖG1, ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5

Öğretmen adaylarının öğrenci zorlukları ile ilgili beklenti ve tahminleri incelendiğinde
bazı öğretmen adaylarının öğrenci zorluklarını tahmin edebildiği halde bazı öğretmen
adaylarının ise tahminlerde bulunamadığı görülmektedir. Örneğin, “100 m olarak verilen
mesafeyi yanlış olarak alması, eğrideki eğimi noktasal değil de her noktada aynı olacak
şekilde yorumlamaları” gibi hatalar bazı öğretmen adayları tarafından doğru tahmin edilmiştir.
Bu hatalar bazı öğretmen adayları için ise sürpriz olmuştur. Öğrenci çözümlerine yönelik
tahmin ve tespitleri ile ilgili düşünce raporlarında ve görüşmelerde öğretmen adaylarının
ifadelerine yansıyan kesitler aşağıda sunulmuştur.
Ö15: Öğrencilerin bu soru karşısında
yapacakları doğru ya da yanlış yaklaşımları
üzerinde tahminlerde bulunmuştum. Bu
yapmış olduğum tahminlerin öğrencilerin
çözüm kâğıtları ve videoları incelediğimde
hepsinin doğru olduğunu gördüm. Örneğin;
soruda sadece 100 metrelik mesafeye
sığdırılması gereken yüksekli iniş çıkışları
bulmak isteyebilirler demiştim. Bunun için 5.
grup incelendiğinde öğrencilerin öncelikli
amacının tablo1 deki gibi olduğunu görürüz
ve bu da benim yaptığım tahmini doğrulamış
oluyor. Öğrenciler eğimin sabit tutulmasında
sorun
yaşayabilirler
ve
eğrinin
her
noktasındaki
eğim
için
ayrı
ayrı
düşünmeyebilirler demiştim. Bunun için de 5. grup şekildeki eğrinin tamamının eğimini
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5,67 yapması ile 1. grubun çözüm için tasarladıkları tren yolunun Tablo 3’den de
görüleceği gibi çemberler yapmalarına karşın eğimi sadece tren yollarındaki doğru için
düşünmeleri ve çember için hesaba almamaları tahminimi doğruluyordu. Örneğin 1. grup
Tablo 3’de 1. kısım için eğimi hesaplamışlar ve 5,67'nin geçmesine engel olmuştur ancak
2. kısım için bu eğimin aşıp aşmayacağı düşünülmemiştir.
Ö4:
Raporumda öğrencilerin eğimin 5,67 olmasında büyük sıkıntı yaşayacaklarını
yazmıştım. Yine de 1. grup böyle bir şey yapmış. Yarım çemberler çizmişler ve bu
eğrilerde eğimin 5,67 den büyük olduğu noktalar var. Bunu düşünememişler ya da
çember eğrisi üzerinde ki noktanın eğiminin nasıl bulanacağını bilmiyor olabilirler.
Ö20: Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve videoları izlemeden önce öğrencilerin yapabilecekleri
muhtemel hatalarla ve yaşayacakları zorluklarla ilgili belirttiğim fikirler, öğrenci çözüm
kâğıtlarını ve videoları izledikten sonra uyuşmadığını gördüm. Ben öğrencilerin
maksimum eğimin olduğu noktayı bulmada hata yapacaklarını düşünürken çoğu grup tren
yolunu eğrisel düşünmeyip doğrusal bir şekil üzerinden giderek eğimi hep 5,67 almışlar ki
ben böyle bir hata yapacaklarını tahmin etmiyordum.
Ö18: Etkinlik sonrası düşünme raporunda öğrencilerin cebirsel hatalar yapabileceği fikri
üzerinde yoğunlaşmıştım ama öğrenci çözümlerinde gördüğüm üzere bir noktanın eğimi
kavramıyla ilgili hatalar yaptıklarını da fark ettim. Ayrıca problemin anlaşılması konusunda
100 metre olarak kabul edilmesi gereken uzunluğun parkurun çevresi olarak alınması gibi
hatalarda gördüm.
Ö14: Bu haftaki etkinlik, öğrencilerin eğim algısının nasıl olduğunu anlamaya yönelikti.
Öğrencilerin mesafe–yükseklik ifadesindeki mesafeyi tren yolunun uzunluğu olarak
alabileceğini, 5,67 değerini tespit etmekte güçlük çekebileceklerini tahmin edebilmiştim
ama özellikle öğrencilerin eğrideki eğimi noktasal olarak değil de her noktasında aynı
olacak şekilde yorumlamaları benim bu süreçte öğrencilerin yapabileceğini düşündüğüm
hatalardan değildi.

Öğretmen adaylarının 19’u öğrenci çalışmalarını inceledikleri son modelleme etkinliği
olan Su Deposu için öğrenci çözümlerine yönelik tahminleri ise aşağıdaki gibi olmuştur.
•

Artan-azalan eğrilerin çiziminde zorlanma, grafikleri yanlış çizme, doğru çizip yanlış
yorumlama

•

Grafiklerin eğrisel mi doğrusal mı olduğuna karar verme

•

Grafiklerin sezgisel olarak çizilmesi, arkasındaki matematiksel fikre ulaşamama

•

Depo şekillerinin farklı bölümlere ayırıp bu farklı bölümleri grafik üzerine aktarma

•

Bağımlı-bağımsız değişkeni ters yorumlama

•

Yatay silindir olan 4. depoyu çizerken depoyu bölümlere ayırmadan bir bütün olarak
düşünüp doğrusal bir grafik çizme

•

Yönerge hazırlamada zorluk
Öğretmen adayları Su Deposu etkinliği ile ilgili öğrenci çalışmalarını inceledikten sonra

Tablo 4.50’de gösterilen öğrencilerin yaptıkları hatalar, yaşadıkları zorluklar ve ya yanlış
algılamaları tespit etmişlerdir.
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Tablo 4.55. Öğretmen Adaylarının Su Deposu Etkinliğinde Öğrenci Çözümlerine Yönelik Tespitleri
Öğrenci grupları ve
Çözüm Yolları

Öğretmen adaylarının tespit ettiği öğrencilerin
yaşadığı ortak hatalar, zorluklar ve yanlış
anlamalar

Öğretmen Adayları
Gruplar

Grup 1
Çözüm Yolu

Depo şekillerinin her birinin grafiğini doğrusal olarak
çizmeleri

ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG7

Grup 2
Çözüm Yolu

Deponun sadece belli noktalarını düşünmeleri,
grafikleri doğrusal çizmeleri

ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG7

Grup 3
Çözüm Yolu

Grafiklerde hataları yok

-----

Grup 4
Çözüm Yolu

Grafikte kırıklı noktalar oluşturmaları, geçişleri keskin
yapmışlar, eğimlerdeki değişimin ani olmadığını
yorumlayamamışlar

ÖG2, ÖG3, ÖG5,
ÖG7

Grup 5
Çözüm Yolu

Grafikte kırıklı noktalar oluşturmaları, geçişleri keskin
yapmışlar, eğimlerdeki değişimin ani olmadığını
yorumlayamamışlar

ÖG2, ÖG3, ÖG4,
ÖG7

Grup 6
Çözüm Yolu

Grafikte kırıklı noktalar oluşturmaları, geçişleri keskin
yapmışlar
Aynı zaman aralığında daha az su dolar ifadesi
kullanılması

ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG7

Öğretmen adayları, öğrencilerin zorlukları, hataları veya yanlış algılamaları ile
kendilerinin bu konulardaki tahminleri (a) yönerge hazırlamada yaşanan zorluk, (b)
değişkenleri belirleyememe ve (c) grafiklerin doğrusal düşünülmesi konularında benzerlik
göstermektedir. Örneğin, Ö12 bu durumu şöyle ifade etmiştir.
Ö12: Öğrencilerin soru çözümünde zorlanmayacağını fakat yönerge bulma konusunda
zorlanabileceklerini düşünmüştüm. Öğrencilerin çözüm kâğıtlarını ve videolarını
incelediğimde düşüncemin doğru olduğunu gördüm. Öğrenciler sorunun çözüm
aşamasında zorlanmamışlardı. Aksine her grup sorunun çözümündeki doğru düşünceyi
bulmuş fakat bunu uygulama kısmında yani grafik oluşturma konusunda hatalar
yapmışlardı.

Diğer taraftan öğretmen adaylarının beklenti ve tahminlerinde yer almayan öğrenci
zorlukları ve hataları da olmuştur. Bunlar, artan-azalan eğrilerin çizimi, grafiklerin yanlış
çizilmesi veya doğru çizilse de yanlış yorumlanmasıdır.
Ö22: Öğrencilerin video görüntülerini ve çözüm kâğıtlarını incelemeden önce , onların su
deposu sorusunda çok da zorlanacaklarını düşünmüştüm, fakat izledikten sonra sorunun
çözümünde genel olarak onlardan hiç beklemediğim şekilde zorluklar yaşamadıklarını
gördüm. Kendi grubumun çözüm yaklaşımı esnasında karışıklık yasamasından yola
çıkarak onların da yine artarak azalan mı azalarak azalan mı ;birim hacim mi yükseklik mi
olacak konusunda zorluklar yasayacağını düşünüyordum ama düşündüğüm gibi olmadı.
Böyle olması güzel tabi ki..
Ö23: Öğrencilerin düşünce raporunu incelemeden öğrencilerin içbükey ya da dışbükey
grafiklerin seçiminde sorun yaşayabileceklerini düşünüyordum ama gördüm ki genel
olarak öğrenciler bunda sorun yaşamamışlar sadece doğrusaldan içbükey ya da
dışbükeyliğe geçerkenki kırılmaları çok keskin yapmışlardır bir grup hariç…
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Öğretmen adayları öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları sürecinde, öğrencilerin
yaşadıkları zorluklar, yanlış algılamalar veya yaptıkları hataların yanında onların kavramsal
bilgilerine yönelik olarak da bazı fikirler edinmişlerdir. Örneğin, Lunapark Treni etkinliğinde
öğrencilerin eğrisel grafiklerde eğim bilgilerinin yetersiz olduğunu, eğrinin eğimini doğrunun
eğimini gibi yorumladıklarını fark etmişlerdir. Yine Su Deposu etkinliğinde öğretmen adayları
öğrencilerin doğrusal grafik çizme eğilimlerini fark etmişlerdir. Bu durumlara örnek teşkil
edecek kesitler aşağıda sunulmuştur.
Ö17: Mesela buralarda şunları almış bu grup eğimi yani, 5,67 deyince çocuk üçgeni
çizmiş üçgende tanjant değeri bulmuş. Buradaki bunun eğimi direkt budur diye
düşünmüş. Hani eğim deyince iki grupta da tanjant aklına gelmiş zaten hani bize de hep
denir ya eğim tanjant demektir (Lunapark Treni etkinliği).
Ö14: Benim genel olarak gördüğüm şey şu..düşünce var...mesela öğrenci diyorki
genişledikçe diyor, bunun bir matematiksel dili vardır, o şekilde ifade etmiyor da ... “benim
şeklim genişledikçe diyor”. Hani artık daha az yükselmeye başlayacak diyor. Bu da
eğimin azalacağı anlamına gelecek filan diyor. Daha geniş de daha az eğimli bir şey
çizeceğim diyor.” Hah ..bunu düşünüyor...gayet güzel yorumluyor şekli...ama bu sefer de
şey oluyor: ”ben daha az eğimi çizeceğim ama daha az eğimi nerede göstereceğim”
diyor. “Eğim nerede var” diyor, “doğruda var” diyor. “Eğimleri farklı olan doğrular çizerim”
diyor. Öğrenci aynen bu şekilde düşünüyor. Mantık kökü güzel. Temeli sağlam. Ama
eğim algısının oturtması lazım. (Su Deposu etkinliği)

Öğretmen adaylarının öğrencilerin hata ve zorluklarını fark etmesi
Çalışmada elde edilen veriler öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından birincisi olan
Caddede Park Yeri modelleme etkinliği ile ilgili inceledikleri öğrenci çalışmalarında daha
önce tahmin etmedikleri ve beklemedikleri birçok öğrenci hata ve zorluklarını fark ettiklerini
ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının ortak olarak beklentilerinin dışındaki öğrenci hata ve
zorlukları Tablo 4.51’de gösterilmektedir.
Tablo 4.56. Caddede Park Yeri Etkinliğinde Öğretmen Adaylarının Beklemediği Öğrenci Hata ve
Zorlukları
Öğrenci Grupları

Öğretmen Adaylarının Beklemediği Hata ve Zorluklar

Öğretmen
Adayı Grupları

Grup 1

α≠β olduğu halde Sinα=Sinβ eşitliğinin kullanılması
0
90 (dik park etmede) maksimum 50 araç sığarken,
0
90 ’den küçük açıda 53 araba park etmeleri

ÖG3, ÖG4,
ÖG5, ÖG7

Grup 3

Bir açısı 45 olan dik üçgenin kenarlarını birbirinden farklı
bulmaları

ÖG6

Grup 5

4,8 m olarak belirtilen güvenli park mesafesini yanlış
almaları

ÖG2, ÖG3 ÖG7

0

Tablo 4.51’de görüldüğü gibi özellikle 1., 3. ve 5. gruptaki öğrencilerin hataları
öğretmen adaylarının beklemediği veya tahmin edemediği durumlardır. Öğretmen adayları
yeni fark ettikleri ya da hiç tahmin edemedikleri bu öğrenci hata ve zorluklarını gerek öğrenci
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düşünme şekilleri değerlendirme raporlarında gerekse sınıf tartışmalarında aynı şekilde dile
getirmişlerdir.
Ö11: Birinci grubun b şıkkı için verdiği cevaba bakarsak α açısını ve β açısını doğru
olarak şekil üzerine yerleştirmişler daha sonra sinα ve sinβ’yı birbirlerine eşitlemişler.
Yaptıkları bu denklemde x’i 1,7 bulmuşlar. Daha sonra uzunluğun tamamından 3,89 u
çıkartıp buldukları c açısına bölmüşler. Buradan çıkan 53 sayısını da yolun iki tarafına
park edileceğini düşünüp 2 ile çarpmışlar. Beni burada en çok şaşırtan dik konduğunda
0
bile en fazla 50 araba park edilecek bir alana 90 ’dan küçük bir açıyla daha fazla araba
sığdırılabileceğini düşünmeleri oldu…Birinci grubunda farklı açıların sinüslerini
eşitlemeleri oldukça şaşırttı. Böyle bir hataya düşeceklerini hiç beklemiyordum
Ö2: Ben araç sayısı olarak grupların bu kadar yüksek sayı bulmalarını hiç tahmin
etmezdim. Grup 1 in 53+53=106 bulması gerçekten ilginçti. Dik açıyla yerleştirildiğinde
bile 3 m sınırını göz önüne aldığında 50+50=100 yapar ki onlar hiç düşünmeden işlem
hatasıyla yanlış bir çözüm sunmuşlardı.
Ö16:…. İlk grubun sinα ve sinβ’yı eşit kabul etmeleri ve 5. Grubun 4,8 değerini yanlış
almaları beni çok şaşırttı. Aslında bu konular üzerinde biraz daha tartışsalardı ve bu
tartışmalarını olmazsa neden olmaz şeklinde düşünselerdi belki yanlışlarını bulabilirlerdi
bu noktalarda şaşırmamın neden aslında bazı hataları teori eksikliğinden yapmaları...

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından ikincisi olan Zıplayan Top modelleme
etkinliği ile ilgili öğretmen adaylarının beklemedikleri öğrenci zorluk ve hataları Tablo 4.52’de
gösterilmektedir.
Tablo 4.57. Zıplayan Top Etkinliğinde Öğretmen Adaylarının Beklemediği Öğrenci Hata ve Zorlukları
Öğrenci Grupları

Öğretmen Adaylarının Beklemediği Hata ve Zorluklar

Öğretmen
Adayı Grupları

Grup 2

0,86538=0,8607 yazmaları

ÖG3

Grup 4

Soruda sabit oran istenilmesine rağmen azalan oran
bulmaları, bu durumu sürtünmeye bağlamaları ve
buldukları değişken oranların ortalamalarını almaları

ÖG2, ÖG3,
ÖG4,ÖG5, ÖG7

Tablo 4.52’de görüldüğü gibi özellikle 2. ve 4. grupların hataları öğretmen adaylarının
beklemediği veya tahmin edemediği durumlardır. Öğretmen adaylarından Ö18 tahmin
edemedikleri bu öğrenci hatalarını aşağıdaki şekilde açıklamıştır.
Ö8: 4. grubun oranı sabit değil azalarak almaları ve bunun sebebini de yerçekimine
bağlamaları, yükseklik değişim miktarları 4,22 gibi sabit bir değer almaları, soruyu tam
anlayamamaları beni şaşırttı. Çünkü soruyu tekrar okuduklarında oranın sabit olması
gerektiğini anladılar ve oranı hesapladıklarında her defasında düşüş yaşadığını gördüler.
Buradan yola çıkarak çözümde bir hata yaptıklarını düşünmeliydiler fakat bunu
yerçekimine bağladılar ki zaten topun her defasında bir öncekinden daha az yüksekliğe
zıplamasının sebeplerinden biri de yerçekimidir

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından üçüncüsü olan Lunapark Treni modelleme
etkinliği ile ilgili öğretmen adaylarının beklemedikleri öğrenci zorluk ve hataları Tablo 4.53’de
gösterilmektedir.
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Tablo 4.58. Lunapark Treni Etkinliğinde Öğretmen Adaylarının Beklemediği Öğrenci Hata ve Zorlukları
Öğrenci
Grupları

Öğretmen Adaylarının Beklemediği Hata ve Zorluklar

Öğretmen
Adayı Grupları

Grup1

Öğrencilerin 100 m‘lik yatayda alınan mesafeyi, tren yolunun
uzunluğu olarak almaları

ÖG2

Grup 2

80 ’lik bir dik üçgen çizerek 5,67’lik eğimi sağlatmaya çalışmaları

ÖG3

Grup 4

Grafiklerinin doğrulardan oluşması, sıkılganlık, sakinlik, sürtünme
gibi durumlara grafik yorumlamalarında çok yer vermeleri

ÖG1,ÖG2, ÖG3,
ÖG4

Grup 5

Eğrinin eğimini her noktada eşit almaları
Çözümde oluşturulan denklem “h=17x-11.34y”

ÖG1,ÖG2, ÖG3,
ÖG4

0

Tablo 4.53’de görüldüğü gibi 1., 2., 3. ve 4. grupların yaptığı farklı hata ve zorluklar
öğretmen

adaylarının

beklemediği

veya

tahmin

edemediği

durumlardır.

Öğretmen

adaylarından Ö14 tahmin edemedikleri bu öğrenci hata ve zorluklarını aşağıdaki şekilde dile
getirmiştir.
Ö14: Biz mesela dediğimiz gibi sınıftaki çoğu arkadaş şu mesafeyi tren yolu olarak
almıştı. Herhalde dedim öğrencilerden de çıkar öyle şeyler. Onu düşünebilmiştik. Daha
sonra 5,67’yi ayarlamayabilirler diye düşünmüştüm. Ama beni şu çok şaşırttı bu eğimi,
yani şu olay (çiziyor eğriyi iki uçtan nokta alıyor ve doğru ile birleştiriyor) Şu ya hocam
buradan iki tane şey çiziyor bu doğrunun eğimini, burasının komplesinin eğimi olacağı. Bu
bana çok ilginç geldi; noktasal düşünmemeleri, Bunu öğrenmem benim için çok iyiydi.

Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarından dördüncüsü olan Su Deposu modelleme
etkinliği ile ilgili öğretmen adaylarının beklemedikleri öğrenci zorluk ve hataları Tablo 4.54’de
sunulmaktadır.
Tablo 4.59. Su Deposu Etkinliğinde Öğretmen Adaylarının Beklemedikleri Öğrenci Hata ve Zorlukları
Öğretmen
Adayı Grupları

Öğrenci Grupları

Öğretmen Adaylarının Beklemediği Hata ve Zorluklar

Grup1

4. depoyu yanlış bölmelendirmeleri
Tüm depoları için doğrusal grafik çizmeleri

ÖG2, ÖG4, ÖG7

Grup 2

Depoyu çok bölmeye ayırmaları, örneğin 6 bölmeye
ayırmaları

ÖG4, ÖG7

Tablo 4.54’de görüldüğü gibi 1. ve 2. gruptaki öğrencilerin yaptığı depoları yanlış
bölmelendirme ve grafikleri doğrusal çizme hataları öğretmen adaylarının beklemediği veya
tahmin edemediği durumlardır.
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Öğretmen adaylarının öğrenci düşünmelerini yorumlama şekilleri
Öğretmen adaylarının çalışmanın başlangıcında öğrenci çözümlerini sadece sonuçodaklı bir şekilde ve ayrıntılarına girmeden incelerken, süreç içerisinde öğrencilerin
düşüncelerini sorgulayarak anlamaya çalışma, düşünme şekilleri üzerinde tahminlerde
bulunma ve öğrenci çözümlerindeki detaylara odaklanarak yorumlamaya çalıştıkları
görülmektedir.
Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme sürecinde öğretmen adaylarının
bazıları öğrencilerin çözümlerini çok genel olarak ifade etmelerinin yanında, kimi zaman
öğrencilerin çözümlerini sadece doğru ve yanlış sonuç olarak sonuç odaklı ve öğrencileri
yargılayan bir üslupla değerlendirmişlerdir. Daha sonraki uygulamalarda ise öğrencilerin
düşünme şekillerini bu genel ve yargılayıcı üsluptan uzaklaşarak daha derinlemesine
inceledikleri görülmüştür. Örneğin, Ö11 ikinci grubun Caddede Park Yeri etkinliği ile ilgili
çözüm yaklaşımını ve birinci grubun Lunapark Treni etkinliği ile ilgili çözüm yaklaşımını
anlayıp yorumlamadan, sonuç-odaklı yargılayıcı bir değerlendirme ile yaklaşmıştır.
Ö11: [Caddede Park Yeri] İkinci grubun soruyu hiç anlamadığını düşünüyorum yöneltilen
şıklar dâhilinde teker teker bilinen açı değerlerini vererek çözüme gitmeyi denemişler
verdikleri değerlerin arasını zaten hiç hesaba katmamışlar. Sonuçta da 75 derece
bulmuşlar. Soruyu anlamadıklarından dolayı ne bir matematiksel ifade üzerinde
durmuşlar nede şekil üzerinde bir gösterimde bulunmuşlar. Çözümleri oldukça yetersizdi.
Ö11: [Lunapark Treni] Bu öğrencilerde güvenlik şartını ihlal ederek yanlış bir çözüm
yapmışlar.1. gruptaki öğrenciler eğimden buldukları tan80’i parkurun başına yerleştirerek
oradaki eğimi maksimum eğim olarak almışlar bu durumda daha da aşağı indiğinde
eğimin artacağını ihmal ederek güvenlik şartını ihlal etmişler. Yanlış bir çözüme
ulaşmışlar.

Diğer taraftan, 1. grubun çözüm yaklaşımı üzerinde yaptıkları sınıf tartışması örneğinde
de görüldüğü gibi öğretmen adayları, öğrencilerin düşünme süreçleri değil de, onların hataları
üzerinde tartışıp öğrencilerin düşünme şekillerini anlamaya çalışmaktan daha çok onların
çözümlerini yargılamaktadırlar.
Araştırmacı: Peki 1. grup ile ilgili neler söylersiniz?
Ö18: Yaptıkları doğru olsaydı eğer buldukları değerler doğru olsaydı çok farklı çözüm
üreteceklerdi ama kendileri fark etmeyeceği. Hani bu dikdörtgenin içine sığdırabilecekleri
bir dikdörtgensel bölge daha var dışarıda. Bu bölgeden kaç tane varsa araç park edebilir
diyebilirlerdi ama şu değeri doğru bilmeleri gerekiyordu. Ama buradaki benzerliği yanlış
kullanmışlar, sadece kullanabileceklerine göre bir benzerlik yapmışlar eğer sistemleri
doğru şunu yapıp şu değeri yapabilselerdi alanlardan giderek daha güzel bir çözüm
üretebilirlerdi (hata/genel ifade)
Ö20: Hocam benzerlik yapıp sinüs teoremi diyor (hata)
Ö18: Çocuk ne bulduysa bölmüş birbirine (eleştiri)
Ö24: Bu çocuk açıkçası ne yaptığını bilmiyor (yargı). Bence alfaları yanlış belirleyip
benzerliği ona göre kurmuş ondan sonra kurtaracak zamanı kalmamış yoksa başka
şekilde (yorum)
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Benzer şekilde aşağıdaki diyalog ikinci etkinlik olan Zıplayan Top ile ilgili öğrenci
çalışmalarını değerlendirme süreci sınıf tartışmasında öğretmen adaylarının sergilediği
yargılayıcı yaklaşımını örneklemektedir.
Araştırmacı :Evet, grup 2 ile ilgili?
Ö4: Mesela bunlar sürekli bir yerlerde hata yapmışlar...ilk zıplamada 52 iniyor 48 çıkıyor
diyor...ikinci zıplamada 48 iniyor 44,30 çıkıyor. Üçüncü zıplamada 44,30 iniyor diyor.
Burada sistematik olarak bir hata var..17. zıplamaya kadar gidiyor...keza şurada yaptıkları
gibi. Şu alta mesela şu ifadeyi düzgün yazıyorlar ama geçerken x üzeri 7 a/b ye x
diyorlar. x. 52 diyorlar Bunu buraya dağıtınca x üzere 8×52×𝑥 ! diyorlar bu da bir hata.
Neye büyüktür diyeceklerini de bilemiyorlar. Yani yok yani hiç adam akıllı…Şurada yine
aynısı var…
Ö4: Yok ya bunlar konuyu bilmiyor. (yargı)
Ö4: Bir önceki kâğıtta da şu var. Yok, hocam birleşme özelliğini bilmiyor. Burada mantık
hatası var..x. 52. x diyorlar. Bu doğru oranı x diyorlar ikinci x çarptıklarında x kare gelir
2
zaten ama 4.’ye gelin 𝑥 ! ×52 çarpı x diyorlar x kare değil x demeleri lazım, ondan bir
sonraki....diyorlar, x küp değil x demeleri gerekiyor, bu da yanlış yani dağılma değil
konuyu bilmiyorlar.
Araştırmacı: Peki ön sayfada sunumları, oraya nasıl gelmişler?
Ö4: Bizim dediğimiz gibi bir yerden bir şey yapmış olabilirler ama! (yargı)
Ö24: Bir yerlerden duymuş olabilirler duymuşlar denemişler. (yargı)
Araştırmacı: 8 defa çıkış hareketi olduğu için sayımızı 8 defa çarptık diyor.
Ö9: Hocam 9. çıkışı da düşünmüşler aslında..a/b üzeri 9 eşittir 52 demişler. Hani 15‘den
küçük..a/b üzeri 9‘un 15/52‘den küçük eşit olacağını görmüşler ama bu sunum kâğıdında
değerlendirmemişler ya da sonuçları bu aralığa hapsetmemişler..aslında göz önüne
almışlar.
Ö24: Göz önüne almışlar. Bir şey bulmuşlar ama kullanmamışlar bu demek oluyor ki bu
çözüm yine bunların değil. (yargı)

Üçüncü ve dördüncü etkinlikte sınıf tartışmaları sürecinde öğretmen adaylarının
öğrenci düşüncelerinin anlamını yorumlamadan genel değerlendirmede bulundukları
diyaloglara zaman zaman yer verseler de,

yargıladıkları, eleştirdikleri ve ya basite

indirgeyerek yaklaştıkları bir tartışma durumu içine girmemişlerdir.
Öğrenci düşünme süreçlerini derinlemesine anlamaya çalışma
Öğretmen adaylarının öğrenci çözümlerini sorgulayarak anlamaya çalışmaları öğrenci
çalışmalarını inceledikleri dört etkinlikte de gözlemlenmektedir. Etkinliğin doğasına göre bu
tartışmaların yoğunluğu değişmekle birlikte öğretmen adayları özellikle ikinci etkinlik olan
Zıplayan Top ve üçüncü etkinlik olan Lunapark Treninde bu tarz tartışmalara geniş yer
vermişlerdir. Aşağıdaki alıntıda öğretmen adaylarının öğrenci düşünme şekillerine yönelik ilk
etkinlikleri olan Caddede Park Yeri sorusunda öğrenci grubu 3’ün çözümünü anlamlandırmak
için sınıfça yapılan tartışma verilmiştir.
Araştırmacı: Burada yaşadığınız problem 0,6 ve 3,6 nereden gelmiş?
Ö20: Hocam şurada hani (arka sayfalarda) buradan dikme indirmiş, buradan şöyle alanı..
Bu dikmeye şunu çarpıp aynı alanı iki farklı yerden bulmaya; 3 yazmış nerden?
(sorgulama)
Ö24: Alt üçgenle üst üçgeni eş üçgenler olarak düşünmüş bunlar
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Ö21: Açıyı 45 derece buluyor, 45 derece buldukları açıda diğer dik kenarların eşit olması
gerekirken onlar farklı şeyler buluyorlar ya da orada 0,6 m aldıkları yeri de arka
sayfalarda daha farklı bulmuşlar, daha sonra onları değiştirmişler. Bu çözüm biraz şey
gibi olmuş en son şunu da kullanalım da yapalım yani birde üçgenlerin özelliklerini
bilmiyorlar gibi ilginç (yorum)
Ö20: Çözüm bulamamışlar bir şekilde çözüme ulaşmak için bilmedikleri dikmeye de üç
demişler böylelikle bir çözüm bulalım mantığıyla (yorum)
Ö24: Bence çözüm bulmuşlar bu 1. Çözümde şuradaki değerleri doğru bulabilselermiş
bence çok güzel bir çözüm ilginç bizim kullandığımızın dışında bir çözüm olarak
bulacaklarmış bir çözüm yapmışlar kenardan gidip bir çözüm bulmuşlar bunlar ekstradan
birde alandan gidip bir çözüm bulalım tarzı bir yola gitmişler çünkü sanki burada alanı
kullanıyormuş gibi burada kendileri ile çelişmişler (öğrencilerin çelişkileri).Onlar da bir ne
yapsak ne etseğe düşmüşler ama ilk çözümleri gerçekten güzel bir çözüm şunları nasıl
bulduklarını bilmiyorum ama çözümün genel gidişatı her araba için iki tane üçgen vardır
burada diye bu üçgenlerin alanını buluruz kaç tane üçgen olduğunu bulur ikiye bölersek
arabanın sayısını buluruz diyor. mantıklı güzel ama dediğim gibi şurayı neye göre
buldukları belli değil burada (çözüm yolunu takdir etme/beğenme)
Ö9: Aslında iki farklı çözüm yapmışlar ikisi de farklı kendilerini kontrol etmeleri gerekirdi
biz bir yerde hata yapmışız ki (kendi çözüm süreci ile ilişkilendirme) (sizde aynı şeyi
yaşadınız demi diyor araştırmacı)
Ö7:Birde hocam son paralelkenarın tam köşesi ile tam bu dikdörtgenin köşesi ile
birleşeceğini nerden biliyorlar. biz bulduğumuzda yamuk kalmıştı üçgen değil de yamuk
gelmişti.(sorgulama)
Ö9: Hesap yaparken minimum o kadar olması gerektiğini düşündüğümüz için bizde öyle
düşündük. Zaten böldüğümüzde virgüllü bir şey geliyor onun tam kısmını alıyoruz. Yine
yani gerçekte üçgen kalmıyordur yamuk kalıyordur (kendi çözüm süreci ile ilişkilendirme).

Bir diğer alıntı ise öğretmen adaylarının sınıf tartışmasında Lunapark Treni etkinliği ile
ilgili

öğrencilerin

tasarımlarında

kullandıkları

çemberler

üzerinde

yaptıkları

sayısal

hesaplamaları nasıl yaptıkları ve nasıl o değerlere ulaştıklarını anlamaya çalıştıklarını
göstermektedir.
Ö20: Yarıçap 0,34 demiş
Araştırmacı: Onu bulan var mı?
Ö18: Çok aradık ama yok
Araştırmacı: Mesela ne düşündünüz?
Ö20: Hocam burada birde 0,53 diye bir şey yazmış, uzunluktan 32,8’den 31,73’ü çıkartıp
ikiye böldüğümüzde 0,53 kalıyor. Onu bulmuş ondan yaydan gidip 0,34ü bulmuş
Araştırmacı: 0,53 ne orda?
Ö18: Bence pi çarpı r olabilir.
Ö4: Hocam o yayın uzunluğu 0,53, yani 0,34’ü sunumlardan da izlediğimizde kabul ettik
diyor,0,34 kabulleri bence.
Ö9: Hocam bunlar rayın uzunluğunu 100 m alıyorlar. Yatay uzunluğu değil de burada 9
tane çeyrek çember var üç tanede iniş var. 9x+3y=100 diyorlar, oradan deneme yanılma
yaparak 0,34 demiş olabilirler. Çünkü ...
Araştırmacı: Yani y’ye de tam değer vermemişler. 31,73 filan demişler. Bir mantığı olmalı
bunun.
Ö5: 0,34 ü nerden bulduklarını bilsek, çok mantıklı yani
Araştırmacı: Peki o 0,3173 ü nasıl bulmuşlar, onu nasıl yorumlamışlar
Ö18: O basit hocam, 0,34ü kullanarak bulmuşlar
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Araştırmacı: Hangi sırayla gelmişler.
Ö18: Öncelikli 0,34 yarıçaplı çemberleri var, bunların çevre uzunluklarını birinde çeyrek
diğerlerinde yarım yarım yarım toplam 9 tane çeyrek çember oluyor, onların çevresini
topladıklarında 4,8 yapıyor.100’den çıkartıyorlar 3’e bölüyorlar onların her biri bulunmuş
oluyor.
Araştırmacı: Yani önce 0,34ü bulun ondan sonra mı ulaşıyorlar.
Ö18: Onu kabul ediyorlar 0,34’ü...
Ö21: Öbür türlü olsa mesela en son çemberin yarıçapını bulmuş olsalar işlemlerden biz
bir şekilde buluruz 0,34 ama öbür türlü çıkmıyor…

Öğrenci düşünme süreçlerinin detaylı yorumlanması
Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (Ö7, Ö9, Ö13, Ö17, Ö24), ilk öğrenci düşünme
şekilleri çalışması

olan

Caddede

Park

Yeri etkinliği ile

ilgili öğrenci çalışmaları

incelemelerinde genel değerlendirme ifadeleri kullanmış olup öğrenci çözümlerini yüzeysel
yorumlamışlardır. Fakat öğretmen adayları ikinci etkinlik olan Zıplayan Top etkinliği ile ilgili
öğrenci düşünme süreçlerini inceleyip değerlendirirken daha detaylı yorumlar yapmaya
başlamışlarıdır. Öğretmen adaylarının öğrenci çalışmalarını inceledikleri üçüncü ve dördüncü
etkinliklerde, hem bireysel incelemelerinde hem sınıf tartışmalarında, hem de daha sonra
yazdıkları öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporlarında öğrencilerin düşünme
süreçlerinin detaylarını daha çok fark edip yorumlayabilmişlerdir. Aşağıdaki alıntıda, Zıplayan
Top etkinliğine ait öğrenci çalışmalarında 1. öğrenci grubunun çözümünün detayları ile
birlikte Ö14 tarafından nasıl yorumladığını göstermektedir.
Ö14: 1. grup probleme sadece matematiksel açıdan bakmamış, deneyin gerçekleştiği
yerin fiziksel özelliklerini, çevre şartlarını ve yerçekimi gibi faktörleri de göz önünde
bulundurmuş yani problemi tam anlamıyla gündelik hayata uygun olarak yorumlamış.
Ardından topun zıplama oranını en geniş biçimde tanımlamışlardı. Onların yorumuna
göre bu oran 15’den büyük olmalı ki top zıpladığında 15’in üzerinde çıkabilsin, 52’den
küçük olmalı ki top artarak zıplamasın. Dolayısıyla buldukları aralık şeklindeydi. Bu
aralıkta sayılamaz sonsuzlukta sayı vardı dolayısıyla buraya kadar olan çözümü
incelediğim zaman x’i nasıl bir değer alacaklarını ve neye göre bu değeri seçtiklerini
merak etmiştim. Aralıktaki sayıları incelemeyi kolaylaştırmak adına ortalamalar alarak
tespit ettikleri x değerlerinin 8. zıplama durumunu sağlayıp sağlamadığını yani 8 kez
zıpladığında 15m de olan birisi tarafından görülüp görülmediğini tespit etmeye
çalışmışlardı. Bu anlamda dikkatimi çeken şey inceledikleri kesirlerin paydalarını 52
olarak almalarıydı sanıyorum ki, bu aralıkta sayılmaz sonsuzlukta sayı olduğunu ihmal
etmişler ya da sadece paydası 52 olan oranlarla ilgilenmek istemişlerdi. Bu aralığı tespit
ettikten sonra incelemeyi kolaylaştırmak ve aralığı 2 parçaya bölüp küçültebilmek
amacıyla ortalamalar alarak uygun x oranının olması gerektiğine karar vermişlerdi.
Öğrenciler soruyu mantıklı ve başarılı bir şekilde çözebilmiş deneme yanılma yöntemini
soruya başarılı bir şekilde uygulamışlardı. Ardından dikkatimi çeken ve beni şaşırtan bir
diğer nokta öğrenciler şartları sağlayan bir x oranı buldukları halde sonradan birde
eşitsizlik bulmuşlar ve bu eşitsizlikte oranının sağlayıp sağlamadığını kontrol etmişlerdi.
Bu durumu ilk gözlemlediğim zaman açıklayamadım çünkü soru için bu tarz bir denklem
düşünen öğrenci bunu en başta soruyu çözerken de düşünebilir ve bu denklemi
yazdıktan sonra rahatlıkla bir x oranı bulabilirdi.

Görüldüğü gibi Ö14 burada 1. öğrenci grubunun sadece çözüm sürecinde yaptıkları
işlemsel süreci açıklamakla kalmayıp neden öyle yapmış olabileceklerini de ayrıntılı bir
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şekilde yorumlamaktadır. Benzer şekilde Lunapark Treni etkinliğinde de Ö13, Ö15 ve Ö16
öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını detaylarını bir şekilde yorumlamıştır.
Ö13: Birinci grubun çözüm kâğıdında heyecan yaratmak için inişleri maksimum çıkışları
minimum tuttuklarını söylemeleri çözüm sürecinde heyecan faktörünü en önde tuttuklarını
gösteriyordu. Ayrıca tren yolunun tepelerini ve tabanlarını yarım çember şeklinde almaları
çemberin yay uzunluğunu bulmanın daha kolay olduğunu düşündüklerini gösteriyordu.
Çemberin yay uzunluğunu kullanmalarındaki amaç ise 100 metre olarak verilen mesafeyi
tren yolunun uzunluğu olarak almalarıydı. Yani aslında bu grup soruyu yanlış anlamıştı.
Ayrıca bu çemberlerin yarıçapını 0,34 metre gibi gerçekte bir tren yolu için olamayacak
bir mesafe almaları da gerçekçi düşünmediklerinin bir kanıtıydı. Bu 0,34 metreyi nasıl
buldukları belli değildi ve ayrıca eğer bunu bulmayıp kendileri seçtilerse neden böyle bir
değer seçtikleri de açık değildi. Bu grubun çalışma kâğıtlarına baktığımda ise kâğıtlardaki
çizimler ve işlemler çok karışıktı. Bu sebeple değerleri hangi sırayla buldukları açık
değildi. Çok fazla işlem yapmış olmaları ise çözümde zorlandıklarını gösteriyordu. Ayrıca
çemberler kullanıp sonra 5,67 eğimli doğrular çizmeleri güvenliğe dikkat etmediklerini ve
yarım çemberin mutlaka bir noktasında eğimin 5,67 değerini geçeceğini fark
edemediklerini gösteriyordu. Bu da eğrilerde eğim olmadığını düşünmelerinden
kaynaklanmış olabilir.
Ö15: 1. grup için; öğrencilerin sorunun çözümünde
ilk olarak tren yolunun nasıl çizilmesine karar
vermişlerdir. Bunu da heyecan kriterinin olduğunu
düşünerek sürekli olarak aşağı iniş söz konusu iken
yapmaya çalışmışlardır [bk., Şekil]. Öğrenciler bunu
yaparken trenin çıkışlarını nasıl yapmaları gerektiği
konusunda sıkıntı yaşamışlar ancak daha sonra
hesaplamanın daha kolay olacağını düşündükleri
için iniş ve çıkışlar arasında kalan bölmeyi çeyrek
çember olarak kabul etmişlerdir. Çünkü öğrenciler
şekilde de görüldüğü gibi öncelikle çizimleri farklı
olmuş daha sonra zorluk yaşadıkları için değiştirmişlerdir. Burada öğrencilerin parabol ve
ya eğri bilgilerinin eksikliğini görmüş oluyoruz. Bunu da çözüm kâğıtlarının öğrencilerin
soyut düşünmelerini yansıtması yönüyle anlıyorum.
Ö16: Örneğin 2. grup kareli kâğıda akıllarındaki şekli çizmişler. Daha sonra yatayda
oluşan şekilde 38 kare oluşmuş. Bunu da 100 metreye eşitlemişler. (38x=100) Buradan
bir karenin 2,63 metre bulmuşlar ve bu değeri şekillerindeki yükseklik ve yataydaki
mesafelerde yerine yazıp normal değerlerini bulmuşlar. Bir bakıma 100 metrelik gerçek
rayların minyatür bir halini bize sunmuşlar. Ölçeklendirmeyi kullanmışlar. Bu fikir çok farklı
ve kolayca düşünülmeyecek bir çözüm yolu. Öğrencilerin yaratıcılıklarına hayran kaldım.
Fakat eğimin 80 derece olması gerektiğini söylemişler fakat yaptıkları doğrusal yerlerde
eğimin 5,67 olmasına dikkat etmeden
çizmişler. Madem ölçeklendirmeye dayalı bir
çözüm yapıyorsunuz; çizimde hata kabul
edilmeyecek bir kusur olur bence. Bu yüzden
buna da dikkat etselerdi iyi olurdu. Çözüm
kâğıtlarının bir yerinde fizik de potansiyel
enerji ve kinetik enerji formüllerini gördüm.
Bunları bile düşünmeleri bende şaşkınlığa
sebep oldu. Sonra aklıma farklı bir çözüm
geldi. Acaba enerji korunumundan soruyu
çözebilir miydik? En üstte sadece potansiyel
enerjisi olacaktı. Aşağı indiğinde hem
potansiyel hem de kinetik enerjisi olacaktı
trenin. Ölçeklendirmeye dayalı bir sistemde h
cinsinden yazabilirdik yükseklikleri; fakat hız
hakkında hiç bir şey bilemediğimden bu fikir askıda kaldı.
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Ö13, öğrencilerin yaptıkları tasarım üzerinden kanıtlar sunarak öğrencilerin nasıl ve
neden öyle düşündüğünü yorumlamaktadır. Örneğin, Ö13’un ifadelerinde öğrenci neden
çember kullanmış olabilir sorusuna yönelik ayrıntılı yorumlamalar dikkat çekmektedir. Ö15 ve
Ö16 ise yine öğrenci çalışmalarından örneklerle destekleyerek öğrencilerin nasıl düşünmüş
olduğunu ayrıntılı bir şekilde yorumlamıştır.
Ö2’nin Su Deposu etkinliği ile ilgili öğrenci çalışmalarını değerlendirdiği aşağıdaki alıntı
incelendiğinde de öğretmen adayının öğrenci düşünme şekillerini detaylı yorumlama çabası
görülmektedir.
Ö2: Grup 1 için; eğim kavramını depolarda dar yerleri daha eğimli şekilde gösterdik
demişler ki zaten grafik çizimlerinde de hataları eğim kavramının artma ya da azalmasını
yine doğrusal bir şekille ifade etmeleriydi. Sunumlarında da aslında bu artarak azalma
veya azalarak artma kavramlarını anlamadıkları aşikâr. Çünkü anlatırken hepsi eğimin
doğrusal bir doğru için daha dikleştiğinde artacağı mantığında. Yani burada belirledikleri
kırılma noktaları için her aralıkta sanki eğim sabit. Bir aralıktan diğer aralığa göre daha
eğimli ama o aralık için her yerde eğim aynı mantığıyla grafik çizilmiş. Ama hataları bu
aralıklarda şekil doğrusal olmadığından azalarak artma ya da artarak artma var
yükseklikte ki grafik buna bağlı olarak eğim açısından her noktada farklı bir eğime sahip
olacaktır.

Burada Ö2, öğrencilerin grafik çizimini “öğrenci eğim kullanmış”, “doğrusal çizmiş”,
“artarak artanlık kavramını anlamamış gibi” genel ifadeler kullanmak yerine, bunları nasıl
kullanmış kullanamadıysa neden kullanmamış gibi durumları nedenleriyle açıklayıp
yorumlamaya çalışmaktadır. Öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları boyunca, öğretmen
adaylarının öğrenci düşünme şekillerinin detaylarını fark etme ve öğrenci düşünmelerini
yorumlamaya katılımları artmakla birlikte bu durum öğretmen adaylarına göre değişiklik de
göstermektedir. Tablo B39 öğretmen adaylarının dört etkinlik sürecinde öğrenci düşünme
süreçlerine tanımlayıcı veya yorumlayıcı olarak katılım sıklıklarını göstermektedir.
Tablo 4.55’de görüldüğü gibi bazı öğretmen adayları (Ö1, Ö3, Ö19, Ö18, Ö20, Ö22,
Ö2, Ö7, Ö23, Ö25) öğrenci düşünme şekillerini inceleme çalışması süresince hiç bir etkinlik
ile ilgili öğrenci düşüncelerini değerlendirme çalışmasına ne tanımlayıcı ne de yorumlayıcı
olarak katılmamış veya çok az düzeyde katılmıştır.
Yukarıda sunulan öğrenci düşünme şekillerini anlama bilgisi ile ilgili tüm bulgular,
öğretmen

adaylarının

kendi

gelişimlerini

değerlendirdiği

öğrenci

düşünme

şekilleri

çalışmasından önce ve sonra yapılan öz-değerlendirme anketinin sonuçlarıyla da
desteklenmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, öğrenci düşünme şekilleri çalışması
başlamadan önce yapılan öz-değerlendirme anketi sonuçlarından elde edilen veriler,
öğretmen adaylarından hiçbirinin daha önce gerçek sınıf ortamından elde edilmiş öğrencilere
ait yazılı veya görsel materyallerle çalışmadıklarını ve öğrenci düşünme süreçlerini tahmin
etme, anlama ve yorumlama ile ilgili herhangi bir deneyime sahip olmadıklarını
göstermekteydi. Öğrenci düşünme şekilleri çalışması sonunda yapılan öz-değerlendirme
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anketinin detaylı analizi sonucunda 25 öğretmen adayından 4’ü öğrenci düşünme şekillerini
tahminlerinde bir değişme olmadığını belirtirken, 1 öğretmen adayı kendi değişimi ile ilgili bir
açıklamada bulunmamıştır. Öğretmen adayları öğrencilerin düşünme şekillerini tahmin
etmeye yönelik olarak ilk zamanlara göre daha doğru tahminler yapabildiklerini ve
öğrencilerin çözüm yaklaşımlarına sadece kendi bakış açıları ile değil öğrencilerin bakış açısı
ile bakmaya çalışarak daha tutarlı tahminler yapmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 4.60. Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Düşünme Süreçlerine Katılımı

1

1

1

1

1

İlişkilendirme

Detayların
farkına varma

1

Tahmin etme

Anlamını
yorumlama

Öğrenci Düşünme Süreçlerinin
Detaylarına Katılma/Yorumlama

Sorgulama

Yanlış
yorumlama

Çözüm yolunu
anlamama

Yeniden ifade
etme

Öğrt.
Adayı

Değerlendirme
ve yargılama

Öğrenci Düşünme Süreçlerini
Tanımlama

Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

1

Ö5

1

3

2

Ö6

3

1

Ö7

1

2

1

2

3

1

2

1

Ö8

1

1

1

1

1

Ö9

1

1

3

2

1

Ö10

1

2

3

1

1

Ö11

2

2

3

2

1

Ö12

1

Ö13
Ö14

1

1

4

2

2

2

1

1

2

1

3

2

2

1

3

2

1
2

Ö17

2

Ö18
Ö19

2
2

Ö16

1
3

1

1
1

Ö15

1

4

3

1

2

1
1

1

4

3

Ö20
Ö21
Ö22

1

Ö23
Ö24
Ö25

3

2

1

1

4

1

1

1

1
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5.

SONUÇ ve TARTIŞMA

5.1. Matematiksel Modelleme ve Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi
Birinci

araştırma

sorusu

kapsamında,

öğretmenlerin

matematik

öğretimi

ve

öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili kavramsal modellerindeki değişim
bilgi ve düşünce boyutlarında ele alınmıştır. Uygulama planlarında, bilgi değişimine pedagojik
alan bilgisinin “öğrencilere yöneltilen sorular” ilgi alanı ve pedagojik bilginin “sınıf
organizasyonu ve yönetimi” ilgili alanı kapsamında yer verilmiştir. Analiz sonuçları
öğrencilere yöneltilen sorulardaki değişimin, öğretmenlerin gözlemleriyle, toplantılarda
meslektaşlarıyla yaptıkları tartışmalarla ve uygulamalarda grupları dinleyerek, gruplardan
gelen anlık sorulara dönüt vererek gelişim gösterdiğini desteklemektedir.
5.1.1. Öğretmenlerin Pedagojik Bilgilerindeki Değişim
Birinci ve ikinci araştırma sorusu kapsamında, öğretmenlerin matematik öğretimi ve
öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili değişimleri ele alınmıştır. Uygulama
planlarındaki ve matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıflardaki uygulamalarının zaman
içindeki bilgi değişimine, pedagojik bilginin “sınıf organizasyonu ve yönetimi” ilgili alanı
kapsamında yer verilmiştir. İlgi alanında, analiz sonuçları, geliştirilen pedagojik stratejilerin,
öğretmenler farklı stratejileri uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında
uygulayıp, değiştirip adapte ettikçe ve meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin
sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. İlgi
alanlarındaki değişim aşağıda; gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği,
öğrencilere derste yapılacakların açıklanması, sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya
ısındırmak için yapılanlar, öğrenci çözümlerinin sunumu, dersin toparlanması temaları altında
tartışılmaktadır.
5.1.1.1. Gruptaki Kişi Sayısının ve Gruptaki Kişilerin Nasıl Belirleneceği
Grup yapısı üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda matematiği iyi olan, matematik
yazılılarında iyi puan alan öğrencilerin, daha iyi fikir yürütecekleri düşünüldüğü için gruplara
dağıtılması yönünde karar alınırken ve gruptaki kişi sayısı Anadolu lisesinde beş altı kişi
olarak, Anadolu öğretmen lisesinde 3 kişi olarak belirtilirken. Uygulamalarla birlikte,
öğretmenler gözlemlerine dayanarak bu uygulamalarda öğrencilerin farklı karakterlerini
keşfettiklerini, örneğin yazılı notu iyi dedikleri matematiği iyi diye atfettikleri öğrencilerin bu
uygulamalarda geri planda kalabilirken zayıf diye nitelendirdikleri öğrencilerin çok üretken
fikirlerle karşılarına çıktıklarını ve çözüm yaklaşımını ilerlettiklerini belirttiler. Aynı şekilde
klasik derslerinde derse katılmayan, sessiz sakin öğrencilerin de bu uygulamalara aktif olarak
katıldıklarını söylediler. Gruptaki kişi sayısı Anadolu öğretmen lisesinde, öğrencilerin grup
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içerisinde aktif katılımına imkân verdiği için 4 olarak belirtilirken, Anadolu lisesinde eğer işlem
fazlaysa grup sayısı 4-5, yorum fazlaysa 3-4 belki daha az diye nitelendirildi ve işlem
fazlaysa grup içinde görev paylaşımı yapılarak herkese bir görev düşeceği için, aktif katılımın
sağlanabileceği için 4-5 kişi olabileceği, eğer yorum ağırlıklıysa ise tartışmaya imkân
yaratmak için grup sayısının 3-4 veya daha da az olabileceği olarak açıklanmıştır. Ek olarak,
her iki okulda da grup yapısının kızlı erkekli karma olması üzerine karar alınmıştır. Kızlı
erkekli karma olarak belirlenmesinin sebebi iki şekilde açıklandı kimi öğretmenler kızların ve
erkeklerin farklı hayat tecrübeleri ve yetenekleri olduğu için ve bu uygulamalarda bu
becerilerin etkin olduğunu gözlemledikleri için karma grup olduğunda farklı görüşlerden ve
becerilerden faydalanılabileceği ve çözüm sürecinin daha aktif geçeceği olarak gösterirken,
kimi öğretmenler kızlı erkekli karma grup istemelerinin sebebini sadece kızlardan ya da
sadece erkeklerden oluşan gruplarda grup içinde soru haricinde çok farklı konuların
konuşulacağı ve çözüm sürecine aktif olarak katılmayacakları fakat karma olursa konu dışı
konuşmaların sınırlanacağını ve çözüme odaklanacaklarını belirterek açıklamıştır. Aynı
zamanda grup yapısı üzerine grupları öğrencilerin kendileri oluşturması üzerine karar alındı
çünkü kendileri oluşturduklarında daha fazla grup olarak hissettiklerini, daha işbirlikçi
çalıştıklarını ve grup çalışmasındaki katılımlarının daha aktif olduğunu belirttiler. Ek olarak,
grup yapısına bir öğretmenin müdahale etmesinin anlamsız olduğunu çünkü öğrencilerin
klasik sınıf içindeki karakterleri ile bu uygulamalardaki karakterlerinin farklı olduğu için baz
alacakları kriterlerin olmadığını nitelediler, sadece grupları kızlı erkekli karma oluşturmalarını
isteyebileceklerini belirttiler.
Çalışmanın sonuçları, gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği
üzerine, küçük grup büyüklüğü, grupların öğrenciler tarafından oluşturulması, kızlı erkekli
karışık grupların oluşturulması olarak geliştirilen pedagojik stratejilerin öğretmenler farklı
stratejileri uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte
ettikçe ve meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha
kavramsal olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kavramsal olarak bağlanan
pedagojik stratejinin bileşenleri önceki çalışmalarla desteklenmektedir (Bracke ve Geiger,
2011; Galbraith ve Clatworthy, 1990; Ikeda ve Stephens, 2001; Lesh ve Yoon, 2004). Lesh
ve Yoon (2004), matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamalarında üç ve dört kişilik
küçük grup yapılarının öğrenenlere modellerini geliştirme, tanımlama, açıklama ve
düzenleme şansı sağladığını ve önemli kavramsal sistemleri kontrol etme şansı sağladığını
belirmişlerdir. Aynı zamanda, Bracke ve Geiger (2011) de modelleme gruplarının üç veya
dört öğrenciden oluşması gerektiğini raporlamışlardır. Bunun yanında, birçok çalışma küçük
grup

yapılarında

çalışmanın,

modelleme

yetkinliklerinin

gelişimini

desteklediğini

göstermektedir (örneğin, Galbraith ve Clatworthy, 1990; Ikeda ve Stephens, 2001). Ayrıca,
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Biccard ve Wessels (2001) tarafından kızlı erkekli karışık grup yapısının etkinliği “grup üyeleri
arasında etkileşim, iletişim ve yansıma için daha geniş destekleme mekanizmalarına izin
vermesi ve bu etkileşim ve yansımanın birçok bilişsel gelişimi ve meta-bilişsel süreçler ve
yetkinliklerini desteklemesi” üzerine vurgulanmaktadır (s.382). Bunun yanı sıra, kızlı erkekli
grup yapısının altında yatan kızların ve erkeklerin farklı deneyimlere sahip olması ve bu farklı
karakterlerin belirli bağlamlarda tercihlerde ve alınan kararlarda ki etkinliği gerekçesi KaiserEsmer (1993) in bulgularıyla uyum göstermektedir.
5.1.1.2. Öğrencilere Derste Yapılacakların Açıklanması
Derste yapılacakların açıklanması üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda bir
çalışma yapılmazken ve yönlendirmeden nasıl giriş yapılacağının net olmadığı belirtilirken.
Uygulamalarla birlikte, öğretmenler derste yapılacakların açıklanması bölümünde ortak
olarak, sorunun konu bağlamıyla ilgili bir açıklama yapılmaması çünkü açıklamanın
öğrencilerin çözüm stratejilerini sınırlayacağı; önce bireysel okuyacakları, daha sonra grup
olarak çalışacakları ve grup olarak bir yorum yapacakları, ortak bir çözüm ortaya koyacakları
daha sonra poster kâğıtları hazırlayıp sunum yapacakları süreleriyle birlikte verilmeli gibi
yapılacakların net ve süreleriyle birlikte açıklanması; aynı zamanda ilk defa uygulama yapılan
gruplarda, grup çalışma kurallarının önceden açıklanabileceği, gruplarda paylaşımcı olmaları,
iletişim kurmalarının istenebileceği çünkü öğrencilerin grup çalışmasına alışkın olmadıkları
için bu grup çalışma kurallarının verilebileceği üzerine ortak kararları belirttiler.
Çalışmanın sonuçları öğrencilere derste yapılacakların açıklanması üzerine, grupların
çalışmalarını düzenlemesine yardımcı olmak amaçlı sürecin zamanlarıyla birlikte ayrıntılı bir
şekilde verilmesi, etkili grup çalışmasının bileşenlerinin belirtilmesi özellikle ilk defa grup
çalışması yapacak gruplara, modelleme etkinliğinin konu bağlamıyla ilgili, öğrencilerin çözüm
stratejilerini sınırlayacağı düşüncesiyle açıklama yapılmaması, olarak geliştirilen pedagojik
stratejilerin, öğretmenler farklı stratejileri uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem
durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin
sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Bu
kavramsal olarak bağlanan pedagojik stratejinin benzer bileşenleri önceki çalışmalarla
desteklenmektedir. García ve Ruiz-Higueras’a (2011) göre olası didaktik bir teknik olarak
dersin girişinde kısaca süreç açıklanabilir, örneğin “[dersin] sonunda, poster hazırlayıp
çözüm stratejilerinizi sunacaksınız” (s.573) denebilir. Bunun yanında, verimli bir grup
çalışması için modelleme döngüsünde öğrenciler düşünme süreçlerini açıklamayı ve nasıl
paylaşmaları gerektiğini mutlaka öğrenmelidirler (Ferri, 2011; Wake, 2011).
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5.1.1.3. Sorunun Anlaşılmasını Sağlamak ve Soruya Isındırmak İçin Yapılanlar
Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler üzerine her
iki okulda da ilk uygulamalarda bir çalışma yapılmazken ve nasıl bir çalışma yapılacağının
net olmadığı belirtilirken. Uygulamalarla birlikte, öğretmenler sorunun anlaşılmasını sağlamak
ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Farklı bir örnek
üzerinden görevlerinin tekrar belirtilebileceği, Bu soruda ne isteniyor?, Göreviniz nedir? gibi
sorularla

anlamadıkları

belirtilmiştir.

Soruda

kısımların

anlaşılmayan

netleştirilebileceği
kısımların

net

bir

ve

soruya

şekilde

yönlendirilebileceği

öğretmen

tarafından

açıklanabileceği ya da net olmayan bölümler üzerine tartışma ortamının yaratılabileceği
söylenmiştir. Soruya ısındırmak için uygun somut modellerin kullandırılabileceği veya somut
modeller uygun değilse simülasyonların gösterilebileceği belirtilmiştir.
Çalışmanın sonuçları sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için
yapılanlar üzerine, problem bağlamına benzer bir örnek üzerinden giriş yapma ve öğrencinin
görevinin bu örnek üzerinden tekrar belirtilmesi, modelleme etkinliği ile ilgili sorular (ör.
göreviniz nedir? soruda neler verilmiş?) sorma, somut modeller kullanmaya teşvik etme,
somut modeller kullanımının uygun olmadığı durumlarda simülasyonlar kullanma ve gerçek
hayat örnekleri verme, olarak geliştirilen pedagojik stratejilerin, öğretmenler farklı stratejileri
uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve
meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal
olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kavramsal olarak bağlanan pedagojik stratejinin
benzer bileşenleri önceki çalışmalarla desteklenmektedir (Biccard ve Wessels, 2011; Blum,
2011; Doerr ve Lesh, 2011; Lesh ve Doerr, 2003). Modelleme etkinliğinin problem bağlamıyla
ilgili örnek verme, Lesh ve Doerr (2003) tarafından, öğrenciler problem durumuna bir gazete
haberi okuyarak veya gerçek hayatta problem bağlamına benzer durumları konuşarak
ısındırılabilinir, şeklinde vurgulanmaktadır. Somut modeller kullanmaya teşvik etme bileşeni
ise Doerr ve Lesh’in (2011) çalışmasıyla desteklenmektedir. Doerr ve Lesh (2011) anlama ve
ısındırmayı sağlamak için, öğretmenin fiziksel modelleri gerçek hayatla olan ilişkisini
göstermek için kullanmasını, bir pedagojik strateji olarak belirtmişlerdir. Bunun yanında,
benzer bileşenler DISUM projesinde öğretme amaçlı kullanılabilecek stratejik araçlar olarak
verilmiştir (Blum, 2011). Öğretmenlere öğrencilerinin, etkinliği tam olarak okumalarını
sağlamaları, durumu gözlerinde canlandırmaları, kendilerinden ne istendiğini bilmeleri ve
süreci anlamlandırmaları için çizimler yapabileceklerinin belirtilmesi gerektiği, önerilmektedir
(Blum, 2011).
5.1.1.4. Öğrenci Çözümlerinin Sunumu
Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri üzerine her iki
okulda da ilk uygulamalarda nasıl bir çalışma yapılacağının net olmadığı belirtilirken,
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öğretmenler öğrencilerin kendi isteklerine bırakılabileceğini, bütün gruplara farklı çözüm
stratejilerini gösterebilmek için sadece farklı stratejileri kullanan grupların kaldırılabileceğini
ve gruplarından seçtikleri bir kişinin grupları adına sunumu yapabileceklerini belirttiler. Ancak,
uygulamalarla birlikte, öğretmenler çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı
ve nedenleri üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Bütün öğretmenler, eğer zaman varsa bütün
grupların sunum yapması gerektiğini çünkü bütün grupların çok fazla zaman ve emek
harcadığını ve kendilerini ifade etmek isteyeceklerini bildirdiler, eğer zaman sınırlıysa bütün
gruplara farklı çözüm stratejilerini gösterebilmek için sadece farklı stratejileri kullanan
grupların kaldırılabileceğini bildirdiler. Son uygulamalarda bütün öğretmenler tarafından
belirlenen sunum sırası ise basit yaklaşımdan daha sistematik yaklaşıma doğru olması
yönündeydi, bu strateji farklı öğretmenler tarafından farklı sebeplerle belirtilmiştir. Sebep
olarak ilk sistematik yaklaşıma sahip gruplar sunum yaparsa diğer basit yaklaşım kullanan
grupların sunum yapmak istemeyebilecekleri ve basitten sistematiğe doğru sunumlar
yapıldığında sunumların birbirini bütünleyeceği ve farklı fikirleri ve stratejileri tartışmak için
daha fazla zaman kalacağı öne sürülmüştür. Sunum sırası üzerine geliştirilen diğer stratejiler
ise grupların çözüm stratejileri arasında basit veya sistematik ve tek veya daha fazla strateji
kullanılmış gibi farklar yoksa sunum sırasının grupların kendi isteklerine göre bırakılabileceği
veya grupların öğretmen tarafından rastgele kaldırılabileceği üzerinedir. Aynı zamanda,
öğretmenler sunumlar sırasında bir grubun bütün üyelerinin yer alması gerektiğini çünkü bu
şekilde her bir üyenin kendi fikirlerini savunabilecekleri ve grup çözümünü savunabilecekleri
bir ortamın sağlandığını bildirdiler. Ek olarak, öğretmenler sunumlar sırasında grup
etkileşimlerinin

fikirlerin

karşılaştırılmasında

ve

seçiminde,

sorunun

gereklerinin

karşılanmasında önemli olduğu için; öğretmenlerin grupları soru sormaya teşvik etmesi
gerektiğini ve kendisinin de sorular sorarak, tartışmada etkin bir rol alması gerektiğini
savundular. Ayrıca, çözümlerin yanlış ve eksik kısımlarında grupların eksikliklerinin farkında
olabilmeleri için dönüt verilmesi gerektiğini belirttiler.
Çalışmanın sonuçları çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve
nedenleri üzerine; a) her grup sunum yapmalı çünkü hepsi çok fazla zaman ve efor sarf
ediyor ve kendilerini açıklama ihtiyacı duyuyorlar fakat zaman sınırlı ise farklı çözüm
stratejilerini paylaşma adına, farklı stratejileri kullanan gruplar sunum için seçilebilir b) eğer
çözüm yaklaşımları sistematik ve basit yaklaşımları içeriyorsa basitten sistematiğe doğru bir
sıra izlenebilir bu şekilde çözümler birbirini tamamlar ve farklı fikirleri tartışmaya zaman kalır
fakat çözümlerde böylesine bir ayrım yok ise gruplar istek sırasına göre veya öğretmen
tarafından rastgele kaldırılabilir c) bütün grup üyeleri sunumlar sırasında yerini almalı bu
şekilde her bir üyenin kendi fikirlerini ve grubun çözümünü savunma fırsatı doğacaktır d)
öğretmen öğrencileri soru sormaya teşvik ederek ve kendisi de sorular sorarak grup
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tartışmalarında

etkin

bir

rol

almalıdır,

çünkü

tartışmalar

fikir

ve

yaklaşımların

karşılaştırılmasında ve sorunun ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir işleve sahiptir e)
yaklaşımların eksik ve yanlış kısımları üzerine dönütler verilerek, grupların hatalarını fark
etmeleri sağlanmalı, olarak geliştirilen pedagojik stratejilerin, öğretmenler farklı stratejileri
uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve
meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça, gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal
olarak bağlandığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kavramsal olarak bağlanan pedagojik stratejinin
benzer bileşenleri önceki çalışmalarla desteklenmektedir (Blum, 2011; Doerr ve Lesh, 2011;
Lesh ve Doerr, 2003; Mousoulides et al. 2007; Yu ve Chang, 2011). Sunumlarda tartışma
ortamı yaratıp, öğretmenin öğrencilerin fikirleri ayırt etmelerini ve karşılaştırmalarını
sağlayarak aktif bir rol alması, etkin bir strateji olarak raporlanmıştır (Doerr ve Lesh, 2011).
Ayrıca, Mousoulides ve diğerleri (2007) ve Lesh ve Doerr (2003), sunumlarda iletişimin çok
önemli olduğunu, bütün grupların kendilerini ifade etmeye ihtiyaçlarının olduğunu ve
öğretmenin bu süreçte aktif bir rol oynaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra,
sonuçlar Yu ve Chang’ın (2011) çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir, çalışmalarında
sunum sürecinde öğretmenin öğrencilerini sadece diğer grupları dinlemeye yönelik değil,
bütün çözümleri anlamaya ve sorunun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya yönelik
değerlendirmeye teşvik etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yaklaşımların eksik ve yanlış
kısımları

üzerine

dönütler

verilmesi

bileşeni,

Blum

(2011)

tarafından

öğrencilerin

çözümlerinin ardından dönütler verilmesi, kendi çözümlerinin güçlü ve zayıf yanlarını
anlamalarına yardımcı olmaktadır, şeklinde raporlanmıştır.
5.1.1.5. Modelleme Etkinliklerinin Sonunda Dersin Toparlanması
Sorunun

çözülmesinin

ve

çözümlerin

sunulmasının

ardından

dersin

nasıl

toparlanılacağı üzerine her iki okulda da ilk uygulamalarda modelleme etkinliklerinin
çözümünün

öğretmenlerin

kendi

yaklaşımları

üzerinden

yapılabileceği

belirtilirken;

uygulamalarla birlikte, öğretmenler sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının
ardından dersin nasıl toparlanılacağı üzerine farklı stratejiler geliştirdiler. Bütün öğretmenler,
etkinliğin içindeki ana matematiksel kavramın verilmesi gerektiğini, aynı zamanda problem
durumu için ürettikleri modelin benzer hangi durumlar için uygulanabileceğinin sorulması
gerektiğini çünkü bu şekilde öğrencilerde kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceğini ve matematiğe
karşı olumlu bir tutum

sergileneceğini belirttiler. Ek olarak, öğrenciler tarafından

düşünülmeyen çözüm yaklaşımlarının farklı bakış açıları kazandırmak üzere öğretmen
tarafından açıklanabileceği ve çözüm sırasında düşünülen fakat o esnada geliştirilemeyen
çözüm yaklaşımlarının ev ödevi olarak verilip, üzerinde okul dışında da çalışarak uygun
yaklaşımlar üretmelerinin sağlanabileceğini bildirdiler.
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Çalışmanın sonuçları sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının ardından
dersin nasıl toparlanılacağı üzerine, problem durumunun içerdiği ana matematiksel
kavramların özetlenmesi, öğrencilere oluşturdukları modellerin benzer hangi durumlarda
kullanılabileceğinin sorulması, öğrencilere farklı bakış açıları sağlamak amaçlı öğrenciler
tarafından düşünülmeyen yaklaşımlarında açıklanması, çözüm sırasında düşünülen fakat o
esnada geliştirilemeyen çözüm yaklaşımlarının ev ödevi olarak verilip, öğrencilerin üzerinde
okul dışında da çalışarak uygun yaklaşımlar üretmelerinin sağlanması, olarak geliştirilen
pedagojik stratejilerin, öğretmenler farklı stratejileri uygulamalardaki farklı bağlamlarda ve
problem durumlarında değiştirip adapte ettikçe ve meslektaşlarıyla birlikte tartıştıkça,
gerekçelerinin sağlamlaşmasıyla birlikte daha kavramsal olarak bağlandığını ortaya
çıkarmaktadır. Bu kavramsal olarak bağlanan pedagojik stratejinin benzer bileşenleri García
ve Ruiz-Higueras (2011) ve Lesh ve Doerr (2003)’un çalışmalarında olası didaktik teknikler
olarak raporlanmaktadır. Modelleme etkinliklerinin bağlamındaki ana matematiksel fikirlerin
özetlenmesi ve öğretmenlerin öğrencilerinden oluşturdukları modeli benzer durumlarda
kullanmalarını istemeleri çünkü oluşturulan çözümlerin matematiksel olarak benzer durumları
da yorumlamada yararlı prototipler olması gerektiği vurgulanmaktadır (García ve RuizHigueras, 2011; Lesh ve Doerr, 2003).
Sonuç olarak, matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme etkinliklerini
sınıflarında uygulama biçimlerindeki ve bilgilerindeki değişim yukarıdaki temalar altında ele
alınmış ve tartışılmıştır. Bu temalar öğretmenlerin pedagojik alan ve pedagojik bilgilerindeki
değişimi yansıtmaktadır. Bu bilgilerdeki değişim alanyazında pratik ve teorik çalışmalarda
istenen yönde gelişim olarak verilmektedir. Analiz sonuçları, matematiksel model ve
modelleme yaklaşımı çerçevesinde uygulanan hizmet içi öğretmen eğitimi programının
öğretmenlerin modelleme etkinliklerini sınıf içinde etkin bir şekilde uygulamalarında ve
bilgilerindeki gelişimde pozitif katkılarının olduğunu göstermektedir.
Bu katkılar, öğretmenleri uygun materyal seçimi, dersin planlanması ve sınıfın, tüm
öğrencilerin öğrenmesini teşvik edecek ve destekleyecek şekilde, yönetimi gibi öğretim
durumlarına yansımaktadır ve böylelikle öğrencilerin öğrenme süreçlerini doğrudan
etkilemektedir. Sınıf uygulamaları ve öğretmenlerin işbirlikçi bir ortamda problem çözme gibi
zengin içerikli, farklı öğrenme ortamları ;onlara gelişimleri için gerekli olan geribildirimleri ve
kendi ihtiyaçlarını kendileri tespit edebilmeleri için ortam sağlamıştır. Bu ihtiyaçlar
doğrultusunda belirlenen ve işbirlikçi öğrenme ortamında geliştirilen stratejiler,sınıflarında
modelleme etkinliklerini matematik öğretiminde etkin bir şekilde uygulayacak öğretmenlere
önerilebilir. Örneğin, gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği üzerine,
küçük grup büyüklüğü, grupların öğrenciler tarafından oluşturulması, kızlı erkekli karışık
grupların oluşturulması önerilebilirken, derste yapılacakların açıklanması üzerine, grupların
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çalışmalarını düzenlemesine yardımcı olmak amaçlı sürecin zamanlarıyla birlikte ayrıntılı bir
şekilde verilmesi, özellikle ilk defa grup çalışması yapacak gruplara etkili grup çalışmasının
bileşenlerinin belirtilmesi, modelleme etkinliğinin konu bağlamıyla ilgili, öğrencilerin çözüm
stratejilerini

sınırlayacağı

düşüncesiyle

açıklama

yapılmaması

önerilebilir.

Sorunun

anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılanlar üzerine ise öğretmenlere,
problem bağlamına benzer bir örnek üzerinden giriş yapma ve öğrencinin görevinin bu örnek
üzerinden tekrar belirtilmesi, modelleme etkinliği ile ilgili sorular( örn. göreviniz nedir? soruda
neler verilmiş?) sorma, somut modeller kullanmaya teşvik etme, somut modeller kullanımının
uygun olmadığı durumlarda simülasyonlar kullanma ve gerçek hayat örnekleri verme
önerilebilir.

Benzer şekilde, çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve

nedenleri üzerine; a) her grup sunum yapmalı çünkü hepsi çok fazla zaman ve efor sarf
ediyor ve kendilerini açıklama ihtiyacı duyuyorlar fakat zaman sınırlı ise farklı çözüm
stratejilerini paylaşma adına, farklı stratejileri kullanan gruplar sunum için seçilebilir b) eğer
çözüm yaklaşımları sistematik ve basit yaklaşımları içeriyorsa basitten sistematiğe doğru bir
sıra izlenebilir bu şekilde çözümler birbirini tamamlar ve farklı fikirleri tartışmaya zaman kalır
fakat çözümlerde böylesine bir ayrım yok ise gruplar istek sırasına göre veya öğretmen
tarafından rastgele kaldırılabilir c) bütün grup üyeleri sunumlar sırasında yerini almalı bu
şekilde her bir üyenin kendi fikirlerini ve grubun çözümünü savunma fırsatı doğacaktır d)
öğretmen öğrencileri soru sormaya teşvik ederek ve kendisi de sorular sorarak grup
tartışmalarında

etkin

bir

rol

almalıdır,

çünkü

tartışmalar

fikir

ve

yaklaşımların

karşılaştırılmasında ve sorunun ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir işleve sahiptir e)
yaklaşımların eksik ve yanlış kısımları üzerine dönütler verilerek, grupların hatalarını fark
etmeleri sağlanmalı olarak belirlenen bu stratejiler öğretmenlere uygulamalarında etkin
stratejiler olarak önerilebilir.

Aynı zamanda, sorunun çözülmesinin ve çözümlerin

sunulmasının ardından dersin nasıl toparlanılacağı üzerine öğretmenler, problem durumunun
içerdiği ana matematiksel kavramların özetlenmesi, öğrencilere oluşturdukları modellerin
benzer hangi durumlarda kullanılabileceğinin sorulması, öğrencilere farklı bakış açıları
sağlamak amaçlı öğrenciler tarafından düşünülmeyen yaklaşımlarında açıklanması, çözüm
sırasında düşünülen fakat o esnada geliştirilemeyen çözüm yaklaşımlarının ev ödevi olarak
verilip, öğrencilerin üzerinde okul dışında da çalışarak uygun yaklaşımlar üretmelerinin
sağlanması, stratejilerini sınıflarında uygulayabilir.
5.1.2. Öğretmenlerin Pedagojik ve Pedagojik Alan Bilgilerindeki Değişim
5.1.2.1. Öğretmenlerin Öğrencilerin Hata ve Zorluklarıyla İlgili Bilgileri
Öğretmenler

öğrencilerin

grup

çözümlerinde

yapabilecekleri

ya

da

yaptıkları

hatalarında ve yaşayabilecekleri ya da yaşadıkları zorluklarında kullanacakları birçok soru
üretmişlerdir.

Öğretmenlerin

kullandıkları

soru

kategorileri

ilk

uygulamalardan

son
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uygulamalara doğru değişim göstermiştir. İlk uygulamalarında daha yönlendirici, bilinen bir
çözüm yolunu yaptırmaya yönelik, özellikle ipucu kelimelerle yönlendiren, yaptıkları işlemlere
odaklanılan ve soruyu çözmeye davet eden tarzda sorular kullanılırken daha sonraki
uygulamalarda daha geniş perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu, kendi çözümlerini
değerlendirmelerini sağlayan ve farklı yaklaşımları da düşünmelerini sağlayan tarzda sorular
üretmişlerdir.
Öğretmenlerin kullandıkları soru kategorileri ilk uygulamalardan son uygulamalara
doğru yönlendirici bilinen bir çözüm yolunu yaptırmaya yönelik sorulardan, daha geniş
perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu, kendi çözümlerini değerlendirmelerini sağlayan
ve farklı yaklaşımları da düşünmelerini sağlayan tarzda sorulara doğru değişim göstermiştir.
Bu

değişim,

öğretmenlerin

gözlemleriyle,

toplantılarda

meslektaşlarıyla

yaptıkları

tartışmalarla ve uygulamalarda grupları dinleyerek, gruplardan gelen anlık sorulara dönüt
vererek gelişim göstermiştir. Bu değişim alan yazında istenen yönde gelişim olarak
verilmektedir (Blum ve Leiß, 2008; Doerr, 2006; Doerr ve Lesh, 2011; Galbraith ve Stillman,
2006; García, Maaß ve Wake, 2010; Wallach ve Even, 2005).
Öğrencilerin, daha geniş perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu, kendi
çözümlerini değerlendirmelerini sağlayan ve farklı yaklaşımları da düşünmelerini sağlayan
tarzda sorular bu çalışmada farklı amaçlarla kullanılmış ve alanyazında modelleme
etkinliklerinin çözüm sürecinde, öğrencilerin düşünmelerini geliştirici yönde belirtilen bu soru
kategorilerinin benzer kullanılma amaçları pratik ve teorik çalışmalarda vurgulanmıştır (Blum
ve Leiß, 2008; Doerr, 2006; Galbraith ve Stillman, 2006; García, Maaß ve Wake, 2010).
Analiz sonuçları, çalışmada değerlendirmeye yönelik soruların, öğrencilerin düşüncelerini
daha ileriye taşımaları için gösterimleri, varsayımları ve hesaplamaları arasındaki
uyuşmazlığı fark ettirmek ve çözüm stratejilerini değerlendirmeleri ve yaklaşımlarını
anlamaları amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Benzer sonuçlar Doerr (2006) tarafından,
öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmelerini, yanlış yaklaşımlarını fark etmelerini ve
alternatif yaklaşımlar üretmelerini amaçlayan soruların, öğrencilerin düşüncelerini çözüm
adına daha ileriye taşıdığını şeklinde raporlanmıştır. Aynı zamanda, bu amaçla sorulan
değerlendirme sorularının kullanılması işlemsel cevaplardan öte, öğretmenlerin öğrencilerin
anlamlandırmalarını dinlemelerini ve takip etmelerini gerektirdiği için öğretmenlerin sahip
olması gereken ayrı bir yetenek olarak vurgulanmaktadır (Doerr, 2006). Öte yandan bu
çalışmada öğrencilerin, daha geniş perspektiften bakmalarını sağlayan açık uçlu sorular
farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bu amaçlar özetle; gerçek durumu hayal etmelerinde yardımcı
olmak için farklı gerçek hayat örnekleri sunma; benzer matematiksel yapıların kullanıldığı
durumlar önerme; öğrencileri çizimler ve formülüzasyonlar kullanmaya teşvik ederek soruda
yatan matematiksel yapıların bağlantılarını kurmalarına yardımcı olma; alternatif perspektifler
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önererek problem durumunu basitleştirme ve öğrencileri somut modeller kullanmaya teşvik
ederek problem durumunu basitleştirme olarak verilebilir. Bu amaçlar önceki çalışmalarla
örtüşmektedir, García, Maaß ve Wake (2010) grupların çözüm sürecinde tıkandığında
öğrencilere benzer matematiksel yapıların kullanıldığı durumlar önermenin öğretmenin
sorumluluğunda olduğunu raporlamıştır. Blum ve Leiß (2008), öğrencilerin somut modeller
kullanmaya teşvik edilerek problem durumunun basitleştirilebileceğini ve soruda yatan
matematiksel yapıların bağlantılarını kurmalarına yardımcı olunabileceğini belirtmiştir.
Galbraith ve Stillman (2006) ise yapılandırma ve basitleştirme sürecinde, öğrencilerin
çizimler

ve

formülüzasyonlar

kullanmaya

teşvik

edilerek

problem

durumunun

basitleştirilebileceği ve öğretmenlerin bu durumlarda alternatif perspektifler önerme gibi
stratejik müdahalelerde bulunabileceğini savunmuşlardır.
Pedagojik alan bilgisinin “öğrencilere yöneltilen sorular” ilgi alanı kapsamında yer
verilen bu gelişim, öğretmenlere öğrenme ve öğrenciler ile ilgili yeni düşünme şekilleri
kazandıran ve böylece onların öğretim becerilerini güçlendiren yönde katkıları sunmaktadır.
Bu katkılar doğrultusunda belirlenen ve işbirlikçi öğrenme ortamında geliştirilen sorular,
sınıflarında modelleme etkinliklerini matematik öğretiminde etkin bir şekilde uygulayacak
öğretmenlere önerilebilir. Örneğin, öğretmenler öğrencilerin düşüncelerini daha ileriye
taşımaları için öğrencilerin farklı gösterimleri, varsayımları ve hesaplamaları arasındaki
uyuşmazlıkları fark ettirmek ve çözüm stratejilerini değerlendirmeleri ve yaklaşımlarını
anlamaları

amaçlı

değerlendirmeye

yönelik

sorular

kullanabilir.

Kullanılan

çözüm

yaklaşımının yetersiz olduğu durumlarda, bu yaklaşımın yeterli olup olmadığı soru bağlamına
uygun olarak sorgulatılabilir. Bu sorgulamada “Karar vermek için bu yaklaşım yeterli mi?
Farklı bir yaklaşım farklı bir kıstas kullanılabilir mi? gibi sorular kullanılabilir. Aynı şekilde,
öğrencilere somut modeller kullandırılarak problem durumunun basitleştirildiği durumlarda
farklı dizilimlerin yarattığı olası sonuçlar “Sıralı dizilimle aralara yerleştirilerek yapılan dizilim
arasındaki farklılıklar neler olabilir” gibi sorularla yapılan sorgulamalar eşliğinde, öğrencilerin
soruda yatan matematiksel yapıların bağlantılarını kurmalarına yardımcı olunabilir.
5.1.2.2. Öğretmenlerin öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili bilgilerindeki
değişim ile ilgili tartışma ve sonuç
Uygulama öncesi ve Uygulama sonrası toplantıların ve öğretmenler ile toplantıların
sonrasında yapılan birebir görüşmelerin analizleri sonucu elde edilen bu bulgular
öğretmenlerin öğrencilerin, modelleme çözüm kağıtları üzerinden, düşünme yapıları ile
bilgilerinde hizmet-içi mesleki gelişim programı süresince bir değişim/ farklılık olup
olmadığına dair bir takım sonuçlar içermektedir. Aşağıda bu sonuçlar kısaca özetlenecek ve
hizmet-içi mesleki gelişim programı kapsamında yapılan uygulamaların hangi boyutlarının bu
farklılıklara neden olmuş olabileceği de bu bölümde tartışılacaktır.
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Bu tartışma sonucunda, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin modelleme etkinlikleri
ile orta çıkarılan öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili alan bilgilerine katkıda bulunabilecek bir
hizmetiçi eğitimin bileşenlerinin neler olabileceği konusunda öneriler sunulacaktır.
Öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili tahmin ve beklentilerdeki değişim
Öğretmenlerin öğrencilerinin matematiksel düşünme yapılarına dikkat etmeleri, onları
anlamaları ve yorumlamaları, nihai olarak da eğitim planlarını bu bilgiler doğrultusunda
şekillendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları, son zamanlarda öğretmen eğitimi
üzerine yapılan birçok araştırma çalışmasının odağını oluşturmaktadır (Carpenter, Fennema
ve Franke, 1996; Lesh ve Doerr, 2003; Sowder, 2007). Ancak bazı araştırma sonuçları,
öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili düşünce ve inançları ile öğrencilerin
düşünme yapıları arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur (Bergqvist, 2005;
Nathan ve Koedinger, 2000a, 2000b; Nathan ve Petrosin, 2003). Bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar da benzer farklılıklara işaret etmektedir. Analizlerin ortaya koyduğu en temel bulgu,
özellikle ilk haftalarda yapılan uygulama öncesi toplantılarda, öğretmenlerin öğrencilerin farklı
çözüm yaklaşımları ile ilgili tahmin ve beklentileri ile öğrencilerin ortaya koydukları çözüm
yaklaşımları

arasında

farklılıkları

olduğu

bulgusudur.

Nathan

ve

Petrosino

(2003)

çalışmalarında, özellikle ortaöğretim matematik öğretmenlerin sahip oldukları konu alan
bilgisinin bu öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları ile ilgili tahminde
bulunmalarını sınırlayıcı bir etkisinin olabileceğini ve farklılıkların buradan kaynaklanıyor
olabileceğini öne sürmektedirler.
Ancak son haftalarda yapılan uygulama öncesi toplantılarda öğretmenler öğrencilerin
farklı çözüm yaklaşımları/ düşünme yapıları ile ilgili daha doğru tahminlerde bulunabilmişler,
öğrencilerin

nerelerde

hata

yapabileceklerini,

nerelerde

zorlanacaklarını

daha

iyi

öngörebilmişlerdir. Bu farklılık, gerek toplantılardan elde edilen verilerin analizlerinden
gerekse öğretmenler ile yılsonunda yapılan görüşmelerde alınan görüşlerinden yola çıkılarak,
iki temel nedene bağlanabilir. İlk neden, yıl boyunca yapılan öğrenci çözüm kâğıtlarını
inceleme etkinliklerinde, öğretmenlerin öğrencilerinin farklı düşünme şekilleri ile ilgili sahip
oldukları bilgi, düşünce ve inançlarını gözden geçirme ve gerekli yerlerde yeniden düzenleme
imkânı bulmuş olmalarıdır. Öğretmenler, son haftalarda yapılan uygulama öncesi
toplantılarda,

öğrencilerin

düşündüklerinden

çok

daha

farklı

şekillerde

probleme

yaklaşabileceklerini ifade etmeleri bunun en iyi göstergelerinden biri olmuştur. Farklılığın bir
diğer nedeni de, öğretmenlerin uygulanacak problem üzerinde öğrenci gibi çalışıp, kafa
yorup, diğer öğretmenler ile buldukları farklı çözüm yaklaşımlarını paylaşıp tartışmaları
olabilir. Örneğin öğretmenler çalıştayda üzerinde çalıştıkları ve uygulama öncesinde ikinci
kez üzerinde çalışma ve dolayısıyla farklı çözüm yolları üretebilme imkânı buldukları Nasıl
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Depolayalım probleminde, öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımları, zorlanacakları kısımlar,
yapacakları hatalar konusunda daha doğru öngörülerde bulunabilmeleri bu sonucu doğrular
niteliktedir.
Öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapılarıyla ilgili düşünceleri ve öğrencilerin
gerçekteki düşünme yapıları arasındaki bir diğer farklılık da öğrencilerin matematiksel
düşünme seviyeleriyle ilgilidir. Bu konuda yapılan çalışmalar, öğretmenlerin öğrencilerin
matematiksel düşünme becerilerini olduğundan daha düşük seviyede görme eğiliminde
olduklarına işaret etmektedir. Özellikle geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerine göre
başarısız gibi görülen öğrenciler fırsat verildiğinde üst düzey matematiksel düşünme
becerileri gösterebilmesine rağmen, öğretmenler bu öğrencilerin bahsedilen becerilere sahip
olmadıklarını inanmaktadırlar (Bergqvist, 2005; Goldsmith ve Seago, 2011; Kazemi ve
Franke, 2004). Fakat öğretmenler öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımlarını inceledikçe ve bu
çözüm yaklaşımlarının matematiksel yönden önemli detaylarına dikkat etmeye başladıkça
öğrencilerin matematiksel düşünme seviyelerinin düşündüklerinden çok daha üst düzeyde
olabileceğini fark etmektedirler (Kazemi ve Franke, 2004). Bu çalışmanın bulguları da bu
sonuçları destekler niteliktedir. Çalışmanın başında öğrencilerin modelleme problemlerinde
zorlanabileceğini düşünen öğretmenler, öğrenci çözüm kağıtlarını inceledikçe ve altında
yatan matematiksel düşünme şekillerini yorumlamaya başladıkça öğrencilerin ne kadar üst
düzeyde düşünebileceklerini fark etmişlerdir. Özellikle matematik derslerinde derse
katılmayan, sınavlardan çok yüksek notlar alamayan öğrencilerin modelleme problemlerinde
ortaya koydukları çözüm yaklaşımları üzerinden sahip oldukları matematiksel düşünme
becerilerini fark

etmişler ve

bu

konudaki şaşkınlıklarını ve

memnuniyetlerini dile

getirmişlerdir. Bu noktada öğrencilerin matematiksel düşünme seviyelerini ortaya çıkarması
yönünden öğretmen eğitiminde matematiksel modelleme etkinliklerinin kullanılmasının önemi
açıkça ortaya çıkmaktadır.
Öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili yorumlamalarındaki değişim
Öğretmenlerin çözüm kâğıtları üzerinden yaptıkları yorumlamalar mesleki gelişim
programının başından sonuna, çok büyük oranda olmasa da, farklılıklar göstermiştir.
Örneğin, İlk başlarda öğrencilerin sonucu doğru bulup bulmadıklarına odaklanırken, son
toplantılarda öğretmenler öğrenciler net ve doğru bir sonuca ulaşamasalar da çözüm
yaklaşımlarını anlamaya çalışmışlar, doğru olup olmadığını sorgulamaya başlamışlardır. İlk
toplantılarda, hatalı olduğunu düşündükleri çözüm kâğıdını incelemek istemezken, son
etkinlikler için yapılan toplantılarda çözüm yaklaşımı hatalı da olsa farklı bir düşünme biçimi
ile karşılaştıklarında bunu önemseyip üzerine yorum yapmışlardır. Bu bulgular literatürdeki
ilgili çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bir çalışmada Goldsmith ve Seago (2011)
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öğretmenler öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını incelerken ilk olarak öğrencilerin soruyu doğru
bir şekilde çözüp çözmediklerine ya da çözümü belli kurallara ya da çözüm basamaklarına
uygun bir şekilde ortaya koyup koyamadıklarına odaklanmışlardır. Ancak öğretmenler farklı
çözüm

yaklaşımlarını

inceledikçe,

öğrencilerin

belli

kalıplara

göre

soruyu

çözüp

çözmediklerine odaklanmak yerine, beklemedikleri, onlara farklı gelen çözüm metodlarını
incelemeye değer görmüşler ve altında yatan matematiksel düşünme şekillerini anlamaya
çalışmışlardır. Bu çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenler ilk toplantılarda
farklı çözüm yaklaşımlarını görmezden gelirken, son toplantılarda kendilerine farklı gelen,
beklentilerinin dışındaki matematiksel fikirleri görebilmişler ve tartışmalarda bu farklı fikirlere
odaklanarak düşüncelerini paylaşmışlardır. Ayrıca öğrenci çözümlerini açıklama biçimleri de
zamanla değişmiştir. Örneğin, ilk hafta yapılan toplantılarda öğretmenler öğrenci çözümlerini
açıklarken, öğrencilerin yararlandıkları konu alanlarına ya da matematiksel kavramlara
referans verirken, son toplantılarda çözüm metodunun içeriğine ve metodun matematiksel
açıdan önemli detaylarına referans vererek açıklamalarda bulunmuşlardır. Buna ek olarak,
öğretmenler ilk toplantılarda resimlerin nasıl çizildiği, raporun düzgün bir dille ve düzenli bir
şekilde yazılıp yazılmadığı gibi daha çok çözüm kâğıdının yüzeysel ve görsel özelliklerine
odaklı

değerlendirmeler

yaparken,

son

toplantılarda

bu

tarzda

değerlendirmeler

yapmamışlardır. Bu bulgular öğretmenlerin yıl boyunca yapılan öğrenci çözüm kâğıtlarını
inceleme etkinliğinde, zamanla çözüm kâğıtlarında öğrencilerin çözüm yaklaşımları ve
düşünme yapıları ile ilgili detaylara dikkat ettiklerinin bir göstergesidir.
Buna ek olarak, öğretmenlerin çözüm kâğıtlarında dikkat ettikleri noktalar ile ilgili
yaptıkları değerlendirmelerde de farklılıklar olmuştur. İlk toplantılarda öğrenci çözüm
yaklaşımları ile ilgili daha çok yargılayıcı “evaluative” bir tutum içerisinde olan öğretmenler,
son haftalarda yapılan toplantılarda, yorumlayıcı “interpretive” bir tutum sergilemişlerdir.
Bunu biraz daha açmak gerekirse, yargılayıcı tutumda öğretmenler daha çok çözümün doğru
olup olmadığı, doğru sonucun bulunup bulunmadığı, çözümün kendi kafalarındaki çözümle
uyumlu olup olmadığı gibi noktalara odaklı değerlendirmelerde bulunmuştur. Ancak,
yorumlayıcı tutumda öğretmenler öğrencilerin çözüm yaklaşımını ve altında yatan
matematiksel fikirleri anlamaya çalışmışlar ve bununla birlikte bir takım yorumlamalarda
bulunmuşlardır. Örneğin, (a) bazı modelleme problemlerinde başarısız olan grupların neden
başarısız olmuş olabilecekleri, (b) öğrencilerin sezgisel olarak ortaya koydukları çözüm
yaklaşımının matematiksel olarak ne anlama geldiği, (c)öğrencilerin düşünüp başlangıç
yaptıkları ancak devamını getiremedikleri çözüm yaklaşımlarında devam etselerdi nasıl
sonuçlara ulaşabilecekleri (d) öğrencilerin ortaya koydukları çözüm yaklaşımının altında
yatan düşünme biçimleri veya (e) ortaya koydukları çözüm yaklaşımının problemin
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çözümünde etkili olup olmadığı ve bunun nedeni gibi konularda yorum yapmaya
başlamışlardır.
Öğretmenlerin öğrenci çalışmalarını değerlendirirken genellikle yargılayıcı bir tutum
içerisinde oldukları literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla da ortaya koyulmuştur
(Blythe, Allen ve Powell, 1999; Kazemi ve Franke, 2004; van Es, 2011; van Es ve Sherin,
2008). Benzer şekilde, Rodgers (2002) öğretmenlerin öğrenci çalışmalarını dikkatlice
incelemek ve detayları fark etmeye çalışmak yerine hemen yorum yapma ya da yargılama
eğiliminde olduklarını ortaya koymutur. Bu çalışmada, öğretmenlerden öğrenci çalışmalarını
incelemeleri ve yalnızca ne gördüklerini açıklamaları istenmesine rağmen, öğretmenler
detaylı açıklama yapmakta zorlanmışlardır. Blythe, Allen ve Powell (1999) öğretmenlerin
öğrenci çalışmalarını incelerken hemen değerlendirme ve/veya yorum yapma eğiliminde
olmalarının sebebini üzerlerinde hissettikleri baskı olarak açıklamaktadır. Buna gore
öğretmenler müfredattaki tüm konuları yetiştirebilme adına öğrencilerin söylediklerini ya da
yaptıklarını

hemen

değerlendirme

ve

yanlış

olma

durumunda

düzeltme

refleksi

geliştirmişlerdir. Bu da onları öğrencilerin söyledikleri ya da yaptıkları üzerine durup
düşünme, detayları fark etme olanağı vermemektedir. Benzer durum bu çalışmaya katılan
öğretmenler için de geçerlidir. Bu hizmet içi program kapsamında yapılan çalışmalarda
öğretmenler müfredatı yetiştirme ve zaman kaygısı olmadan öğrenci çalışmalarını inceleme
fırsatı bulmuşlardır. Bu da onların, çalışmanın başında gösterdikleri yargılayıcı tutumun
aksine, zamanla öğrencilerin çözümleri altında yatan düşünme şekillerini anlayabilmelerine,
ilk bakışta fark edilmeyen detayları görebilmelerine olanak sağlamıştır.
Öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini fark etmeleri ve bunları
sahip oldukları ön bilgiler ışığında yorumlamaları, öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimi ile
ilgili yapılan birçok araştırma çalışmasının ve projenin odağını oluşturmaktadır. Bunun için
farklı çalışmalar da farklı terminolojiler kullanılsa da, mesleki gelişim ile ilgili araştırma
çalışmalarında öğretmenlerde kazandırılması hedeflenen beceri ve yeterlilikler temelde
yukarıda bahsedilen iki temel beceriye dayanmaktadır: öğrencilerin matematiksel düşünme
şekillerini fark edebilmek (uluslararası literatürde kullanılan terminoloji: “noticing”; “see”, “pay
attention”) ve bunları yorumlayabilmek (uluslararası literatürde kullanılan terminoloji:
“interpreting”; “reasoning”) (Doerr ve Lesh, 2003; Jacobs, Lamb, Philipp, 2010; Sherin ve
Han, 2004; Sherin ve van Es, 2009; van Es ve Sherin, 2008)
Bu proje çalışmasının teorik çerçevesini oluşturan Model ve Modelleme Teorisinin
öğretmen bilgisi ve mesleki gelişi ile ilgili yaklaşımına bakıldığında öğretmen bilgisi yukarıda
bahsi geçen iki temel yapı üzerinden tanımlanır. Bu teoriye göre, öğretmen bilgisi ve bu
bilginin gelişimi, öğretmenin öğretme ve öğrenme ile ilgili karmaşık bir durumu (örneğin
öğrencilerin önemli matematiksel kavramları nasıl öğrendikleri, bu öğrenmeleri destekleyecek
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öğretim materyallerin neler olabileceği, vb.) nasıl gördüğü ve nasıl yorumladığı ile ilgilidir
(Doerr ve Lesh, 2003). Benzer şekilde, bir çok araştırmada referans olarak verilen
Goodwin’in (1994) mesleki vizyon (“Professional Vision”) kavramı da, belirli bir meslek
grubuna ait kişilerin, meslekleri ile ilgili önemli ve karmaşık durumları diğer kişilerden farklı
olarak görebilme ve yorumlayabilme becerisine işaret eder. Goodwin’in mesleki vizyon
kavramını öğretmenlik mesleği yönünden ele alan ve öğretmenlerin mesleki vizyonlarının
gelişimini araştıran Sherin (2001, 2007) araştırmalarında, öğretmenlere video gösterimi
üzerinden yürütülen mesleki gelişim programında öğretmenleri izledikleri videolarda nelere
dikkat ettikleri, dikkat ettikleri durumları nasıl yorumladıklarını, ve bu yorumlamalardaki
değişimleri incelemiştir (Sherin ve Han, 2004; Sherin ve van Es, 2009; van Es ve Sherin,
2008).
Bu araştırmaların sonuçları, yukarıda özetlenen sonuçlarla büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir. Her iki araştırmada da öğretmenler son toplantılarda ilk toplantılara göre
daha çok öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerine odaklanmışlardır. Ayrıca öğrenci
düşünme yapıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, yargılayıcı bir değerlendirmeden
çok yorumlayıcı bir tutum sergilemişlerdir. Van Es ve Sherin (2008) uyguladıkları video
tabanlı

mesleki

gelişim

programının

hangi

bileşenlerinin

öğretmenlerin

mesleki

vizyonlarındaki farklılıklara neden olduğu yönündeki bir takım sonuçlar ortaya koymuşlardır.
Burada uyguladıkları mesleki gelişim programının iki temel bileşenine vurgu yapmaktadırlar.
Bunlardan ilki, öğretmenlere izletilen videoların öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini
içeren zengin içerikli videolar olması. Diğer ise araştırmacının toplantılarda üstlendiği roldür.
Bu proje çalışmasında da, videolar yerine, öğrencilerin modelleme etkinliklerinde ortaya
koydukları çözüm yaklaşımlarını içeren çalışma kâğıtları kullanılmıştır. Kullanılan modelleme
problemlerinin, çözüm kâğıtlarının içeriğinin zengin olmasına ve bu yönüyle öğretmenlerin
öğrencilerin farklı matematiksel düşünme şekillerini incelemeleri/anlamaları/yorumlamaları
açısından uygun bir ortam sağlanmasına nasıl katkıda bulunduğu aşağıdaki bölümde
tartışılmaktadır. Benzer şekilde, araştırmacının toplantılarda üstlendiği rol ve bu rolün
öğretmenlerin öğrenci düşünme şekillerini yorumlamalarındaki etkisi aşağıda ayrıntılı bir
şekilde tartışılmaktadır. Bu sonuçlara ek olarak, bu proje kapsamında yürütülen mesleki
gelişim programının en önemli bileşenlerinden bir diğeri olan grup çalışmasının,
öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme yapılarına odaklanmalarında ve bunları
yorumlamalarında ne gibi bir etkisinin olduğu da aşağıda tartışılacaktır.
Öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları ile ilgili olarak farklı deneyimlere sahip
olan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerinin
farkına varma ve bunları yorumlama becerilerin (“Professional noticing of children’s
mathematical thinking”) karşılaştırıldığı bir başka araştırma çalışmasında, Jacobs, Lamb, ve
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Philipp (2010) öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerinin farkına varma
ve bunları yorumlama becerilerin gelişiminin göstergelerini sunmaktadır. Jacobs ve
arkadaşlarına göre, (1) öğretmenler öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını genel ifadeler ile
açıklamak yerine, matematiksel olarak önemli detaylara dikkat ediyorlarsa, (2) öğrencilerin
düşünme şekilleri ile ilgili genellemeler yapmak yerine, yorumlarını inceledikleri öğrenci
düşünme şekillerine dayandırıyorlarsa, (3) öğretme ve öğrenme ile ilgili çok genel yorumlar
yapmak yerine, öğrenci düşünme şekilleri üzerine yorumlar yapıyorlarsa, bu öğretmenlerin
düşünme şekillerinin farkına varma ve yorumlama becerilerin geliştiğini gösterir. Bu
tanımlamalar, bu çalışmanın sonuçlarıyla büyük oranda örtüşmektedir. Bu durumda, bu proje
kapsamında geliştirilen hizmet-içi mesleki gelişim programının, öğretmenlerin öğrencilerinin
matematiksel düşünme şekillerinin farkına varma ve yorumlama becerilerin geliştiğini
Elde edilen en temel bulgulardan bir diğeri de, öğretmenlerin yukarıda bahsedilen farklı
şekillerde

yorumlamalarının

inceledikleri/

analiz

genellikle

ettikleri/anlamaya

öğretmenler
çalıştıkları

öğrenci

mini

çözümlerini

araştırmalar

yakından

“mini-inquiries”

(Chamberlin, 2004) sonucunda geldiği bulgusudur. İlk toplantılarda öğretmenlerin öğrenci
çözümleri ile ilgili bu tür mini araştırmaları nadiren görülmüştür. Bunlar da genellikle
araştırmacının yönlendirmeleriyle olan mini araştırmalardır. Araştırmacının çözümün detayı
ile ilgili bir soru sorması ya da çözüm yaklaşımı ile ilgili öğretmenlerden detay istemesi, ya da
bazen direkt olarak öğretmenlerden çözüm yaklaşımını analiz etmelerini istemesi üzerine
öğretmenler çözümü yakından inceleme girişimine bulunmuşlardır. Ancak son toplantılarda,
araştırmacının herhangi bir yönlendirmesi olmadan bazen gruptan bir öğretmenin
düşündürücü bir soru sormasıyla bazen de çözümün anlayamadığı yerini paylaşıp diğer
öğretmenlerden açıklama beklediğinde, öğretmenlerin çözüm yaklaşımını yakından inceleyip
anlamaya çalıştıkları görülmüştür. Bu tür mini araştırmalarda, toplantıda bireysel olarak
nispeten çok daha az söz alan öğretmenlerin aktif bir şekilde öğrencilerin çözüm
yaklaşımlarını anlamaya çalışma sürecine dahil oldukları gözlemlenmiştir. Özellikle
öğretmenlerin aktif bir şekilde katıldığı bu tür mini araştırmalar, çözüm kağıtlarını inceleme
çalışmalarının grup çalışması şeklinde yürütülmesinin önemli sonuçlarından bir tanesidir.
Etkili bir mesleki gelişim programının sahip olması gereken özelliklerinin tanımlandığı Hawley
ve Valli’nin (1999) çalışmasında, mesleki gelişim programlarının öğretmenlere işbirlikçi
problem çözme ortamı sağması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğretmenlerin yürüttüğü mini
araştırmalar da bir anlamda işbirlikçi problem çözme ortamıdır ve bu yönüyle öğretmenlere
öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Bu mini
araştırmaların,

öğretmenler

tarafından

başlatılması

da,

öğretmenlerin

bu

süresi

içselleştirebildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
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Bu çalışmadan elde edilen bulguların bir diğer önemli sonucu da öğretmenlerin
öğrencilerin düşünme şekillerini anlama ve yorumlama becerilerindeki değişimin/gelişimin her
öğretmende aynı şekilde olamayabileceği gerçeğidir. Bulgular kısmında da detaylı bir şekilde
açıklandığı gibi, öğretmenlerin gelişimsel süreçleri farklılık gösterebilmektedir. Literatürdeki
çalışmalar bu farklılıkların öğretmenlerin sahip oldukları bilgi, inanç ve deneyimlerdeki
farklılıklardan kaynaklanabileceğini ortaya koymaktadır (Goldsmith ve Seago, 2011; Jacobs,
Lamb, ve Philipp, 2010; van Es ve Sherin, 2008). Bunun yanısıra, Van Es ve Sherin’e (2008)
göre ortaya çıkan bu farklı gelişimsel süreçler, hizmet içi eğitim programının hangi
boyutlarının bu gelişime katkı sağlamış olabileceği konusunda önemli ipuçları içermekte ve
bunlar

programın

geliştirilmesi

açısından

önemli

görülmektedir.

Bu

çalışmada

da

öğretmenlerin öğrenci düşünme şekillerini yorumlama biçimlerinde görülen farklı gelişimsel
süreçler, yürütülen hizmet içi eğitim programının hangi özelliklerinin bu gelişime katkıda
bulunmuş olabileceğinin ipuçlarını içermektedir. Aşağıdaki bölümde bu özellikler detaylı bir
şekilde ele alınacaktır.
Öğretmenlerin düşünme şekillerini yorumlama biçimine etki edebilecek faktörler
Yukarıda tartışılan bulgular, proje kapsamında yürütülen hizmet-içi mesleki gelişim
uygulamalarının, öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri ile ilgili mesleki
vizyonlarında bir takım farklılıklara yol açabileceğine işaret etmektedir. Her ne kadar Ball’a
(1997) göre öğrenci çözüm kağıtlarını incelemek öğretmenlerin öğrencilerin farklı düşünme
yapılarını anlama/ yorumlama/ becerilerini geliştirmek için en etkinli mesleki gelişim
yaklaşımlarından biri olsa da, bu materyalin öğretmenlere nasıl bir ortamda sunulduğu
önemlidir (Smith, 2003). Aşağıda hizmet-içi mesleki gelişim programı kapsamında yapılan
uygulamaların hangi boyutlarının bu farklılıklara neden olmuş olabileceği tartışılacaktır. Bu
boyutlardan birçoğu literatürde, öğretmenlerin öğrenmeleri açısından başarılı bir meslekli
gelişim programının sahip olması gereken özellikler kapsamında sunulmaktadır. Bu yönde
yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan ve literatürde yer alan başka araştırma
sonuçlarıyla da desteklenen sonuçlara göre, yıl boyunca proje kapsamında yapılan hizmet-içi
mesleki gelişim uygulamalarının, öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları
ile ilgili mesleki vizyonlarında bazı farklılıklara sebep olabileceği öngörülen boyutları şunlar
olabilir: (a) Kullanılan etkinliklerin içeriği: Modelleme problemleri, (b) Grup çalışması şeklinde
yürütülen toplantılar ve öğretmenlere sağlanan işbirlikçi problem çözme ortamı, (c) Bu
toplantıları yürüten araştırmacının rolü, (d) Hizmet-içi eğitimin okul temelli bağlamı. Aşağıda
bu boyutlar, öğretmenlerin mesleki gelişimine olası etkileriyle birlikte tartışılmaktadır.
(a) Modelleme problemleri ve öğrenci çözümleri: Model ve Modelleme Teorisinin
öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimi ile ilgili prensiplerinden yola çıkılarak geliştirilen hizmet-
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içi eğitim programının en temel bileşenlerinden biri de modelleme problemlerinin kullanımı
olmuştur. Literatürde “düşünce ortaya çıkartan etkinlikler” (thought-revealing activities) olarak
da geçen modelleme etkinliklerinin en önemli özelliği, çözüm yönteminin önceden belli
olduğu, kalıplaşmış formül ve çözüm basamaklarını içeren problemlerin aksine, öğrencilere
özgürce düşünme ortamı sağlayarak kendi çözüm yollarını geliştirmelerine imkân
sağlamalarıdır. Bu yönüyle öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini ortaya çıkartmakta
ve öğretmenlere bu düşünme şekillerini inceleme ve anlama imkânı vermektedir (Lesh ve
Doerr, 2003). Bu bağlamda, bu tür rutin olmayan problemlerin, öğrenci düşünme şekilleri
üzerinden öğretmen eğitimini temel alan mesleki gelişim programlarında öğretmenlere
öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili zengin bir öğrenme ortamı sağladığı söylenebilir
(Chamberlin, 2004).Bu proje kapsamında geliştirilen ve değerlendirilen hizmet-içi mesleki
gelişim programının bir ayağı da temelde bu prensibe oturmaktadır.
Diğer taraftan, bu proje çalışmasının esas ve daha özel amacı öğretmenlere
modelleme problemlerini kendi sınıf ortamlarında kullanabilme ve kendi öğretim yöntemleri
ile bütünleştirebilme becerilerinin kazandırılmasıdır. Modellemeyi bir öğretim yaklaşımı olarak
kullanabilmeleri için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerin farklı düşünme yapılarını anlamaları,
teşvik etmeleri ve bu düşünme yapıları üzerinden kendi öğretim stratejilerini geliştirmeleri
gerekmektedir (Doerr, 2007). Ancak bu öğretmen yetiştirme programlarında alınan eğitim ile
kendiliğinden gelişen bir beceri değildir. Öğretmenlerin kendilerini bu yönde geliştirecek
öğrenme ortamlarına ihtiyaçları vardır (Ball ve Cohen, 1999; Niss, Blum ve Galbraith, 2007).
Bu proje çalışması kapsamında kullanılan modelleme problemleri de öğretmenlere
öğrencilerin farklı düşünme şekillerini görmeleri, yorumlamaları, kendilerinin öğrenci
düşünme şekilleri ile ilgili sahip oldukları bilgi ve inançları gözden geçirip yeniden
düzenlemeleri açısından zengin bir öğrenme ortamı sağlamıştır. Öğretmenler kendi öğretim
pratiklerinde, gerek eğitim sistemi buna çok izin vermediğinden gerekse öğrenci başarılarını
değerlendirme açısından daha rahat olacağından, çoğu zaman alışılagelmiş değerlendirme
yöntemlerinin (yazılı-sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, vb.) dışına çıkamadıklarını, bu
yüzden de özellikle ilk haftalarda, öğrencilerin çözüm kağıtlarını incelemede ve anlamada
çok zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hatta zaman zaman bu incelemelerden
sıkıldıklarını, özellikle anlayamadıklarında kendilerini rahatsız hissettiklerini dile getirmişlerdir.
Böyle durumlarda öğretmenlere zorlanmalarının çok doğal olduğu ve bu çalışmanın asıl
amacının da alışkın oldukları değerlendirme yöntemlerinin dışında bir deneyim kazandırılmak
istendiği hatırlatılmıştır. Ball’a (2001) göre, öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapılarına
odaklanmakta ve onları anlamakta zorlanmalarının nedenleri şunlardır. Öncelikle öğrenciler
düşüncelerini öğretmenlere mantıklı ve anlamlı gelecek bir şekilde sunmayabilirler ve çok
farklı şekillerde ifade edebilirler. Nitekim bu çalışma, öğrencilerin modelleme problemlerine
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yaklaşımları ve bunları ifade edişleri öğretmenlere çok farklı gelmiştir. Yukarıda da ifade
edildiği gibi öğretmenler bu farklılığı ve bu farklılıktan kaynaklanan sıkıntılarını ara ara dile
getirmişlerdir. Diğer bir neden, öğrencilerin ilk bakışta yanlış gibi görünen çözüm yaklaşımları
biraz daha dikkatli incelendiğinde matematiksel açıdan anlamlı ve önemli fikirler içeriyor
olabilir. Öğretmenlerin bu fikirlerin farkına varmak için kendi düşünme şekillerinden
soyutlanıp öğrencilerin perspektifinden yorumlamaları gerekebilir ki bu da genel olarak
öğretmenlerin en fazla zorlandığı becerilerden biridir. Fakat yine Ball’un (1997) bir başka
çalışmasında ve diğer araştırma çalışmalarında da ifade edildiği gibi, öğretmenlerin
öğrencilerin farklı düşünme yapılarını anlama/ yorumlama/ becerilerini geliştirmek için en
etkili mesleki gelişim yaklaşımlarından birisi öğrenci çözüm kâğıtlarını incelemek, üzerine
düşünmek ve tartışmak olabilir (Blythe, Allen ve Powell, 1999; Smith, 2003) .
(b) İşbirlikçi öğrenme ortamı: Proje kapsamındaki uygulamaların en temel
özelliklerinden bir tanesi de öğretmenleri işbirliği içinde grup çalışmalarına yönlendirmesidir.
Sosyal öğrenme teorilerinin pratiğe yönelik en temel çıktılarından biri olan grup çalışmaları,
öğretmen

eğitimi

ve

mesleki

gelişimi

üzerine

yapılan

çalışmalarda

da

sıklıkla

vurgulanmaktadır (Blythe, Allen ve Powell, 1999; Doerr ve Lesh, 2003; Hawley ve Valli,
1999; NCTM, 1991). Blythe ve arkadaşları (1999), öğretmenlerin öğrenci çözüm kağıtlarını
grup halinde incelemelerinin bireysel incelemelerine göre daha etkili sonuçlar doğuracağına
vurgu yapmaktadır. Öğretmenlerin, birbirlerine danışmalarının ve birbirleriyle fikir alışverişi
içinde olmalarının, öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili daha doğru kararlar verebileceğinin
altını çizmektedirler. Benzer şekilde, NCTM (2001), öğretmen eğitiminde son zamanlarda
üzerinde durulan pratik temelli mesleki gelişim programlarının (“Practice-based Professional
Development”) öğretmenleri işbirliği içinde çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade
etmektedir.
Bu çalışmanın sonuçları da yukarıda bahsi geçen çalışmalarda vurgulanan, işbirliği ve
grup çalışmasının öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkılarına yönelik sonuçları
destekler niteliktedir. Yapılan toplantılarda ve toplantı öncesi hazırlık aşamasında
öğretmenlerin sürekli olarak birbirleriyle fikir alışverişi içinde olmaları onları hem bilişsel hem
de duyuşsal yönden olumlu yönde etkilemiş olup, uygulamaların bu boyutu yapılan
görüşmelerde de öğretmenler tarafından sık sık vurgulanmıştır.
Gerek uygulama öncesinde modelleme soruları üzerinde öğrenci gibi çalışırken
gerekse öğrencilerin bu sorulara yönelik çözüm kağıtlarını inceleyip anlamaya çalışırken,
öğretmenlerin grup çalışması yapmaları ve birbirleriyle fikir alışverişi içerisinde olmaları bu
süreci onlar için hem daha verimli hale getirmiş hem de mesleki gelişimlerine önemli katkılar
sağlamıştır. Öğretmenlerin görüşmelerde vurgu yaptıkları bu sonuçlar, yıl boyunca toplanan
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgularla da desteklenmektedir. Bunun en iyi örneği,
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öğretmenlerin son toplantılarda öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını ve altında yatan
matematiksel

fikirleri

analiz

ettikleri

ve

anlamaya

çalıştıkları

mini

araştırmalarda

görülmektedir. Bu tür mini araştırmalar, gruptan bir öğretmenin bir sorusuyla başlayıp diğer
öğretmenlerin de katılımıyla sürekli bir fikir alışverişi ile gelişen ve öğretmenlere öğrencilerin
matematiksel düşünme yapıları üzerine düşünme/ analiz etme/ yorumlama imkanı veren
zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır (Chamberlin, 2004).
(c) Araştırmacının rolü: Öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri ile
ilgili yorumlamalarını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de kuşkusuz toplantıları
yürüten araştırmacının (ya da araştırmacıların) toplantılardaki rolü olmuştur. Araştırmacı,
gerekli gördüğü yerlerde tartışma ortamını daha zengin bir hale getirmek adına ara ara
müdahalelerde

bulunmuştur.

Toplantılarda

ve

bire

bir

görüşmelerde

araştırmacı

öğretmenlerin öğrenci düşünme şekilleri üzerine daha derinlemesine düşünmelerini
sağlamak amacıyla farklı yöntemler ile yönlendirmelerde bulunmuştur. Bunlar: (a)
Öğretmenlerden çözüm yaklaşımını özetlemelerini isteme, (b) Çözüm yaklaşımı ile ilgili detay
vermelerini isteme, (c) İpucu vererek öğretmenlerin çözümü anlamalarını sağlama, (d) Farklı
düşünme şekillerini kıyaslamalarını isteme, (d) Rapora dikkat çekme, (e) Soru sorma
şeklinde özetlenebilir. Araştırmacının bu yönlendirmeleri ile öğretmenler hem çözüm
kâğıtlarını nasıl inceleyeceklerini anlamışlar hem de daha derinlemesine yorumlar
yapmışlardır.
Bulgularda da bahsedildiği gibi öğretmenler, özellikle ilk toplantılarda bazı farklı çözüm
yaklaşımlarını tespit etmelerine rağmen bunların üzerinde çok durmadan genel ifadelerle
açıklama eğiliminde olmuşlardır. Burada da araştırmacının devreye girerek “Bu çözüm
stratejisi üzerinde biraz daha düşünebilir miyiz?”, “Öğrenci burada tam olarak ne yapmaya
çalışmış?”, “Sizce bu doğru bir strateji mi?”, gibi sorularla öğretmenleri o çözüm yaklaşımı
üzerine daha derin düşünmeye yönlendirmesinin de, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm
kâğıtlarını yorumlarken ki tutumlarını değiştirmelerine sebep olduğu söylenebilir. Bu
yönlendirmeler hem öğretmenlerin bundan sonraki toplantılara öğrenci çözüm kâğıtlarını
biraz daha detaylı inceleyerek gelmelerine olanak sağlamış, hem de toplantılardaki
tartışmaların içeriğini zenginleştirmiştir.
Ball ve Cohen’e (1999) göre, öğrenci çalışmaları, sınıf videoları, vb. gibi materyaller
üzerinden öğretmen eğitimini temel alan pratik temelli mesleki gelişim yaklaşımlarında, bu
materyaller iyi organize edilmiş bir öğrenme ortamlarında kullanılmalıdır. Blythe ve
arkadaşları (1999) çalışmalarında, bu gibi sınıf ortamından getirilen materyallerin
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde kullanımına yönelik bir öğrenme ortamının nasıl
organize edilebileceğini gösteren protokoller geliştirmişlerdir. Bu protokollerde öğrenci çözüm
kâğıtlarını incelerken rehberlik edebilecek bir takım sorular yer almaktadır. Bu sorular
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öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları üzerine daha derinlemesine
düşünmelerini sağlamakla birlikte, tartışmaları belli bir konu ve zaman sınırı içerisinde tutma
adına yol gösterici olmuştur. Bu proje kapsamında yürütülen toplantılarda bu türden bir
protokol’a bağlı kalınmasa da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Van Es ve Sherin (2008),
geliştirdikleri

video

tabanlı

mesleki

gelişim

programının

öğretmenlerin

öğrencilerin

matematiksel düşünme yapıları ile ilgili mesleki vizyonlarına olası katkılarını araştırdıkları
çalışmalarında, bu programın hangi boyutlarının öğretmenlerin mesleki vizyonlarında
farklılıklara neden olduğu yönünde de bir takım sonuçlar ortaya koymuşlardır. Araştırmanın
sonuçlarına göre bu boyutlardan biri de araştırmacının toplantılarda üstlendiği roldür. Buna
göre, araştırmacının öğretmenlerin öğrenci düşünme şekilleri üzerine daha derinlemesine
düşünmelerini

sağlamak

amacıyla

yaptığı

yönlendirmelerin

ve

sorduğu

soruların,

öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapılarına daha iyi odaklanmalarına ve yorum
yapmalarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
(d) Hizmet-içi eğitimin okul temelli bağlamı: Bu proje kapsamında yürütülen hizmetiçi mesleki gelişim programının dayandığı en temel prensiplerden birisi de öğretmenleri kendi
okul ortamından, kendi öğrencilerinden ve iş arkadaşlarından ayırmadan onların mesleki
gelişimine katkıda bulunabilecek çalışmalar yürütmekti. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin
çalıştıkları ortam ve koşullarla benzerlik göstermeyen bir ortamda sürdürülen ve onların işleri
dışında fazladan zaman ayırmalarını gerektiren kısa süreli hizmet içi eğitimlerde öğretmenler,
kazanmaları beklenen bilgi ve becerile karşı bir direnç göstermiştir (Hargreaves, 1995).
Benzer şekilde, Koellner ve Lesh’e (2003) göre öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda
bulunmak için dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi, onları kendi okul
ve sınıf ortamlarından ayırmamaktır. Bu bağlamda, proje kapsamında katılımcı öğretmenler
ile çalışmaların başarıyla, aksamadan yürütülmesinin ve öğretmenlerin çalışma için
motivasyonlarının yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu olmuştur. He iki
okulda da öğretmenler kendi okullarında, kendi sınıflarında kendi öğrencileriyle ve iş
arkadaşlarıyla çalışma imkânı bulmuş, mesai saatleri dışında çok fazla ek zaman ayırmak
zorunda bırakılmamışlardır.
5.1.3. Öğretmenlerin Düşünce ve İnançlarındaki Değişim
5.1.3.1. Öğretmenlerin Modelleme ve Modelleme Kullanımına Yönelik Düşünce
ve İnançları
Öğretmenlerin bir konuda sahip oldukları inançlar ve düşünceleri onların o alandaki
uygulamalarını etkileyen en önemli faktörler arasındadır (Pajares, 1992). Model ve
modelleme teorisi (Lesh ve Doerr, 2003) çerçevesine göre ise, öğretmenlerin matematiksel
modelleme ve kullanımı ile ilgili düşünce ve inançları bu konuda sahip oldukları zihinsel
modellerin alt boyutları olarak düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, öğretmenlerin
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matematiksel modelleme ile ilgili sahip oldukları modelleri ortaya çıkarmak ve bu modellerin
hizmet-içi eğitim süreci içinde değişip değişmediğini, değişti ise nasıl değiştiğini anlamak için
odaklanılan boyutlardan bir tanesi öğretmenlerin sahip oldukları düşünce ve inançlar
olmuştur.
Hizmet–içi eğitim programına katılmadan önce öğretmenlerin büyük çoğunluğu
kendileriyle yapılan bireysel görüşmelerde matematiksel modelleme hakkında yeterli bilgileri
olmadığını açıkça ifade etmişlerdir. Kavram haritası üzerinden matematiksel modelleme
hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, öğretmenlerin matematiksel modellemeyi; “farklı bir
ders anlatım türü”, “matematiğin diğer alanlardaki bir uygulaması”, “matematik problemlerini
gerçek hayata uygulama” gibi genel ifadelerle tanımladıkları görülmüştür. Yine kavram
haritasında modelleme soruları ve modelleme ile öğretim ve öğrenim hakkında ortaya çıkan
düşüncelere göre öğretmenlerin modelleme sorularını klasik matematik soruları gibi gördüğü
anlaşılmaktadır. Öğretmenler matematiksel modelleme sorularını “kısa, anlaşılır, net,
öğrencilerin seviyesine uygun, çözümü kısa olmalı” şeklinde tanımlarken, matematiksel
modelleme sorularının matematik dersinde kullanılan başka herhangi bir sorudan farkına
yönelik herhangi bir tanımlama yapmamış sadece matematiksel modelleme sorularının
matematik

ile

günlük

hayatı

birleştirdiğine

yönelik

ifadeler

kullanmışlardır.

Ancak

öğretmenlerin oluşturdukları kavram haritalarında ortaya çıkan, modelleme sorularının
gerçek hayat ile matematiği birleştirme temalı önermeleri onların aynı zamanda matematik ile
gerçek hayatı birbirinden farklı iki alan gibi gördüklerine yönelik ipuçları vermektedir.
Öğretmenlerin bu düşünceleri aynı zamanda çalıştay öncesi kendileriyle yapılan bireysel
görüşmelerde de ortaya çıkmıştır. Bu görüşmelerde öğretmenler gerçek hayat problemlerinin
matematik ile gerçek hayat ilişkisini kurmaya veya öğrencilerin konuya ilgisini çekmeye
yaradığını ifade etmiştir. Öğretmenler, anlattıkları matematiksel konularla gerçek hayatta
nerelerde karşılaşıldığını örneklendirmek için gerçek hayat problemleri kullanabildiklerini
ifade etmişlerdir, bu örneklendirmelerin aynı zamanda öğrencilerin ilgilerini çekmek için de
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. İfadelerinden, öğretmenlerin gerçek hayat problemlerini
matematik öğretmek için bir araç olarak görmedikleri, sadece ilgi çekici, matematiğin
karşılaşıldığı yerleri gösteren örnekler olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin
modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanımıyla ilgili hizmet içi eğitim
sürecinin başında sahip oldukları bu düşünceler alan-yazında yer alan çalışmaların
bulgularıyla da paralellik göstermektedir (Chacko, 2007; Chapman, 2006; Dapaepe, De
Corte ve Verschaffel, 2010; Gainsburg, 2008). Örneğin; Gainsburg (2008)’un çalışmasında
bazı öğretmenlerin, öğrencilerin matematiksel kavram ve becerileri öğrendikten sonra
matematik ile gerçek hayat arasındaki ilişkiyi öğrenebileceğine yönelik inanca sahip oldukları
ortaya çıkmıştır. Gainsburg (2008) öğretmenlerin matematik-gerçek hayat ilişkisi ile ilgili
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düşünce ve uygulamalarının bu inançlarından etkilenebileceğini ifade etmiştir. Bu çalışmada
ise öğretmenler her konuda gerçek hayat problemleri bulmakta zorlandıkları için (bilgideneyim eksikliğiyle ilgili endişeler), ya da öğrencilerin girdikleri sınavlarda “neden”-“niçin”
soruları

sorulmadığı

için

(sınav

ile

ilgili

endişeler)

gerçek

hayat

problemlerini

kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin gerçek hayat problemleriyle ilgili müfredat
uygulamalarının kişisel bilgi-deneyim eksikliği veya sınavlar gibi eğitim sisteminden
kaynaklanan endişelerinden ne derece etkilendiği ise bu çalışmada incelenmemiştir. Bu ilişki
başka bir çalışmada daha detaylı incelenebilir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin modelleme ve modellemenin
matematik öğretiminde kullanımıyla ilgili düşüncelerinin hizmet-içi eğitim programı sürecinde
önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir. Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sürecinde
matematiksel modelleme ve modelleme kullanımının öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki
etkisi ile ilgili birçok boyutta olumlu düşünce geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın en
önemli kazanımı hizmet-içi eğitim süreci sonunda öğretmenlerin; her öğrencinin birbirinden
farklı düşünce ve özelliklere sahip olabileceği, matematik öğretiminde öğrencilerin düşünme
şekillerinin (öğrencilerin nasıl düşündüklerinin) önemli olduğu, öğrencilerin modelleme
soruları çözerken matematik ile günlük yaşamın ilişkisini gördükleri, bu nedenle konuyu
ezbere değil nedenlerini anlayarak kalıcı bir şekilde öğrendikleri, öğrencilerin problem
çözerken kendi ürettikleri, klasik olmayan çözüm yöntemi ve stratejileri kullanabileceklerine
dair düşünceler geliştirmeleridir. Öğretmenlerin düşüncelerinde ortaya çıkan bu gelişim
uygulanan hizmet-içi eğitim modelinin amaçlarından birisi olan öğretmenlerin matematik
öğretiminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili kavramsal modellerini geliştirmenin
önemli ölçüde gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Benzer şekilde, açık uçlu yansıtıcı
anketten elde edilen bulgulara göre de bütün öğretmenlerin genel matematik öğrenimi ve
öğretimine yönelik inançlarında çok köklü olmasa da bireysel boyutta önemli değişiklikler
olduğu ortaya çıkmıştır. Hizmet-içi eğitim sürecinin sonunda öğretmenlerin, öğrencilerin
fikirlerinin önemli olduğu, matematik öğretiminde öğrenen kişinin aktif olması gerektiği,
öğrencilerin birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğu ve öğretmenin öğretimde bu
farklılıkları gözetmesi gerektiği, matematik öğrenirken kişinin bilgiyi kendisinin inşa ettiği,
matematik öğretiminde öğrencilerin düşünce ve çözüm yollarının önemli olduğu, öğrencilerin
matematik öğrenirken kendi yöntemlerini geliştirebilecekleri ile ilgili inançlara sahip oldukları
anlaşılmıştır.

Öğretmenlerin

inançlarında

ortaya

çıkan

bu

değişim

matematiksel

modellemenin matematik öğretiminde kullanımına yönelik hizmet-içi eğitim sürecinin
öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik inançlarını etkilemeye başladığının
bir göstergesidir. Nitekim öğretmenlerden bazıları kendileriyle yapılan bireysel görüşmelerde
hizmet-içi eğitim sürecinin matematik öğretimine bakışlarını etkilediğini düşündüklerini açıkça
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ifade etmiştir. Bu öğretmenler, hizmet-içi eğitim programına katıldıktan sonra kendi
öğretimlerini sorgulamaya başladıklarını, derslerinde günlük hayatla matematiği birleştirmeyi
es geçtiklerini ve öğrencileri ezbere yönlendirdiklerini fark ettiklerini belirtmişlerdir.
Hizmet-içi

eğitim

sürecinin

sonunda

öğretmenlerin

matematiksel

modelleme

kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisine yönelik düşüncelere ek olarak kendilerine etkisiyle
ilgili de olumlu düşüncelere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler hizmet-içi eğitim
sürecinde her hafta yapılan modelleme sorularını çözme sürecinin ve toplantılarda bu
çözümleri konuşmanın kendilerini geliştirdiğini, soruların kendilerinde merak uyandırdığını,
çözüm

sürecinin

kendilerini

zorlamasına

rağmen

zevk

verdiğini,

analiz

yaparak

düşündüklerini, birbirlerinden farklı çözüm yolları, yaklaşımlar gördüklerini ve öğrendiklerini
ifade etmişlerdir. Öğretmenler hizmet-içi eğitim öncesi modelleme sorularıyla klasik
matematik soruları arasındaki farka değinmezken, hizmet-içi eğitim sonrası modelleme
sorularının klasik matematik sorularından hangi yönlerden farklı olduğunu açıkça ifade etmiş
ve bu farklar yüzünden bu soruların hem öğrenciler için hem kendileri için daha ilgi çekici
sorular olduğunu söylemişlerdir. Öğretmenlerin modelleme problemlerinin doğasına yönelik
düşüncelerindeki bu değişim sürecin aynı zamanda öğretmenlerin bilgilerine katkısı olduğunu
da göstermektedir. Nitekim öğretmenler hizmet-içi eğitim sürecinin kendilerine en çok katkısı
olan boyutlarından birisinin pedagojik ve pedagojik alan bilgilerindeki değişim olduğunu
belirtmişlerdir. Öğretmenler ayrıca sürecin hem öğrencilerini hem de kendilerini tanıma,
kapasitelerinin farkına varma açısından önemli faydaları olduğunu dile getirmişlerdir.
Öğretmenler bilgi ve deneyimlerindeki artışla beraber modellemeyi matematik öğretiminde
kullanabilme ile ilgili kendilerine olan öz-güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin
hizmet-içi eğitim sürecinin kendilerine olan etkileriyle ilgili bilgi, deneyim ve özgüven
boyutlarında katkıları olduğunu düşünmeleri hizmet-içi eğitim programının etkililiği konusunda
önemli bulgular olarak değerlendirilebilir.
Modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasının öğrenci ve öğretmenlere olan
etkileriyle ilgili düşüncelere ek olarak öğretmenler sürecin kendi uygulamalarına da etkisi
olduğunu vurgulamışlardır. Örneğin; hizmet-içi eğitim sürecinde öğrenci çözüm kâğıtları
incelemenin kendi uygulamalarına etkisi olduğunu, yazılı kâğıtlarındaki öğrenci çözümlerini
“öğrenci burada ne düşünmüş, ne yapmış?” bakış açısıyla incelediklerini, bu yüzden
öğrencilerin çözümlerinde önceden anlamsız buldukları yerlerin aslında bir anlamı olduğunu
fark ettiklerini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, bazı öğretmenler hizmet-içi eğitime
katıldıktan sonra kendi derslerinde öğrenciyi daha çok düşündürmek istediklerini bu yüzden
soru çözerken öğrencilerin yorum ve farklı çözüm yollarına daha fazla ağırlık verdiklerini
ifade etmiştir. Öğretmenlerin uygulamalarıyla ilgili bu bulgular, hizmet-içi eğitim sürecinin
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sadece öğretmenlerin düşüncelerini değil aynı zamanda onların günlük uygulamalarını da
etkilemeye başladığının bir göstergesidir.
Hizmet-içi eğitim sürecinde öğretmelerin düşüncelerinde meydana gelen olumlu
gelişme ve değişimler ile birlikte öğretmenlerin ileriki süreçte modellemeyi matematik
derslerinde kullanmak istediklerine yönelik bulgular da elde edilmiştir. Öğretmenler ileriki
süreçte, konuya dikkat çekmek, öğrencilerin öğrendiklerinin uygulaması, günlük hayatla
birleştirme,

kalıcı

öğrenmenin

sağlanması

gibi

amaçlarla

matematiksel

modelleme

uygulamaları yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ancak öğretmenler, müfredat
yoğunluğu ve müfredat yoğunluğunun yarattığı zaman problemi, öğrenci seviyelerinin düşük
olması, öğretmenlerin tecrübe eksikliği gibi faktörlerin uygulama yapma sıklıklarını
etkileyebileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin uygulama yapma sıklığını etkileyeceği
ifade edilen bu faktörler yeni müfredat ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bulgularla
paralellik göstermektedir (Cetinkaya, 2012).
Alanyazın incelendiğinde, bu projenin sonuçlarının ilgili çalışmaların bulgularıyla
çoğunlukla paralellik gösterdiği ancak bazı noktalarda farklılıklara da sahip olduğu
görülmektedir. Örneğin, Maab ve Gurlitt (2011) bir mesleki gelişim dersine katılan
öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik inançları, pedagojik alan bilgileri,
modelleme uygulamalarına yönelik öz-yeterlilik inançları ve öğretmenlerin katıldıkları mesleki
gelişim dersinin etkinliği hakkındaki düşüncelerini incelemişlerdir. Maab ve Gurlitt (2011)
çalışmanın sonucunda öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimleriyle ilgili inançlarının
değişmediğini, ancak pedagojik alan bilgilerinin ve modelleme uygulamalarına yönelik özyeterlilik inançlarının değiştiği ve öğretmenlerin katıldıkları hizmet-içi programın etkinliği
konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise
öğretmenlerin matematik öğrenim ve öğretimiyle ilgili düşüncelerinde çok köklü değişiklikler
olmasa da, özellikle öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili düşüncelerinde çok önemli değişiklikler
olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler hizmet-içi eğitim sonunda öğrencilerin matematik
öğretiminde aktif rolleri olması gerektiği, öğrencilerin birbirlerinden farklı düşünme şekillerine
sahip olduğu, öğrencilerin matematiksel problemlerle uğraşırken her zaman öğretmenin
verdiği formül veya adımları izlemesinin gerekli olmadığı, öğrencilerin kendi yöntemlerini
geliştirebilme kapasitesine sahip oldukları, öğretmenin öğrencinin bilgi ve yeteneklerini iyi
tanıması gerektiğini, öğretimlerinde öğrencilerin düşünce ve çözüm yollarına önem vermesi
gerektiği, öğrenci farklılıklarını gözetmesi gerektiği ve matematik öğretimi sırasında
öğrencilerle etkileşim halinde olması ve onları yönlendirmesi gerektiğini düşündüklerini
sıklıkla ifade etmişlerdir. Bu bulgular hizmet-içi eğitim sürecinin öğretmenlerin matematik
öğrenimi ve öğretimiyle ilgili düşüncelerine etki etmeye başladığını göstermektedir. Buna
karşın Maab ve Gurlitt (2011) çalışmaları sonunda öğretmenlerin modelleme uygulamalarına
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yönelik öz-yeterlilik inançlarının değiştiğini rapor ederken, bizim çalışmamızda öğretmenlerin
özyeterlilik inanç puanları bir miktar artsa da istatistiksel olarak anlamlı ölçüde değişiklik
olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak bu farklılık Maab ve Gurlitt (2011)’in çalışmalarında
öğretmenlerin modelleme uygulamalarına yönelik öz-yeterlilik inançlarına odaklanırken, bizim
ise

çalışmamızda

genel

matematik

öğretimiyle

ilgili

öz-yeterlilik

inançlarına

odaklanmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Bizim çalışmamızda, öğretmenler matematiksel
modelleme uygulamalarıyla ilgili öz-yeterliliklerinin arttığını açıkça ifade etmemiş olmalarına
rağmen, süreçte özgüven kazandıklarını, kendi yeterliliklerini geliştirdiklerini ve bu şekilde
uygulamaya devam ederlerse ilerde çok daha iyi uygulamalar yapabileceklerini ifade
etmişlerdir. Öğretmenlerin modelleme ve kullanımıyla hakkındaki düşünceleri ile ilgili bulgular
ise literatürdeki bulgularla paralellik göstermektedir (Tekin ve Bukova-Güzel, 2011)
Çalışmamızda öğretmenlerin modelleme ve kullanımıyla ilgili zorluklar ve sınırlılıklar ile
ilgili düşüncelerinin (müfredatın yoğunluğu, zaman, öğrenci seviyeleri, kişisel yeterlilikler)
Schimidt (2011) çalışmasında ortaya çıkan öğretmenlerin modelleme kullanımındaki
sınırlılıklarla ilgili düşünceleri ve Yu ve Chang’ın (2011) çalışmalarında ortaya çıkan
modelleme kullanımıyla ilgili negatif düşünceler ile benzer olduğu görülmektedir. Ancak bizim
çalışmamızda öğretmenlerin sahip oldukları bu düşünceler onların modelleme uygulaması
yapma sıklığı ile ilgili düşüncelerini etkilerken, Yu ve Chang’ın (2011) çalışmasında
öğretmenlerin, sahip oldukları negatif düşünceler yüzünden modelleme uygulamasına direnç
gösterdikleri rapor edilmiştir. Bizim çalışmamızda öğretmenlerin modelleme ve kullanımıyla
ile ilgili olumlu düşüncelerinin ise Yu ve Chang’ın (2011) çalışmasında ortaya çıkan pozitif
düşüncelerle (modelleme etkinliklerini gerçek hayatla ilişkili görme, bu etkinliklerin
öğrencilerin matematik öğrenme ile ilgili yeterliliklerini geliştirdiğini, öğrenciler arası iletişimi,
motivasyonu, matematiğe yönelik özgüveni arttırdığını, problemler hakkında değişik
düşünme avantajları olduğunu düşünme) benzer olduğu görülmektedir. Diğer yandan, bizim
çalışmamızda, öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sonrası modelleme ve kullanımıyla ilgili farklı
boyutlarda düşüncelere de sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, öğretmenlerin hizmet-içi
eğitim sürecinin ve yaptıkları modelleme uygulamalarının sadece öğrencilere değil aynı
zamanda kedilerine olan etkileriyle ilgili de (örneğin; öğretmenin rolü, matematik öğretimine
bakış, modelleme sorularına karşı tutum, kendi uygulamalarına etkisi, pedagojik ve pedagojik
alan bilgilerinin gelişimi, öğrenciyi tanıma, farkına varma-özgüven kazanma boyutlarında)
olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmüştür. Bunun öğretmenlerin hizmet-içi eğitim
sürecinde aktif rol oynamalarıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Çünkü öğretmenler sadece
süreçte pasif katılımcı değil aynı zamanda süreci yaşayan, yönlendiren ve uygulayan ve
süreçte hem kendi aralarında hem de araştırmacılarla işbirliği yapan roldeydiler. Öğretmenler
özellikle uygulama öncesi yapılan modelleme sorusu çözme süreci, uygulama öncesi yapılan
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toplantı ve bireysel görüşmelerin, bu toplantı ve görüşmelerde modelleme sorusu,
öğrencilerin düşünme şekilleri ve uygulama planı üzerinde konuşmanın ve modelleme
sorusunu sınıflarında uygulama deneyimlerinin süreçteki gelişimlerine ve düşüncelerine
katkısı olduğunu sıklıkla dile getirmişlerdir.
5.1.3.2. Hizmet-İçi Eğitim Programının Bileşenlerinin Öğretmenlerin
Düşüncelerindeki Değişime Etkisi
Öğretmenler eğitim sürecinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Eğer sınıflarda
gerçekleşen matematik öğretim şeklinin değiştirilmesi isteniyorsa bunun için atılması gereken
adımlardan birisi öğretmenlerin matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik düşünce ve
inançlarının değişmesidir (Pajares, 1992; Thompson, 1992). Ancak öğretmenlerden bir anda
sahip oldukları düşünce ve inançları değiştirmelerini beklenemez. Özellikle öğretmenlerin
sahip oldukları inanç sisteminde çok köklü ve merkezde olan inançlarının değişime karşı
direnç gösterdikleri bilinmektedir (Green, 1971; Rokeach, 1968). Bulgular, uygulanan hizmetiçi eğitim programının öğretmenlerin modelleme, matematik öğretiminde modelleme
kullanımı, matematik öğrenimi ve öğretimi ile ilgili düşünce ve inançlarını değiştirmede etkili
olduğunu göstermektedir.
Guskey (2002) öğretmenlerin uygulanan öğretim yönteminin öğrenciler üzerinde etkili
olduğunu gördüklerinde matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik düşünce ve inançlarını
değiştirebilecekleri ifade etmektedir. Bu çalışmada her bir öğretmenin modelleme sorularını
matematik derslerinde kullanmaları öğretmenlerin kendi öğrencilerindeki tepkileri ve
değişimleri görme fırsatı sağlamıştır.

Öğretmenler kendileriyle yapılan görüşmelerde ve

yapılan toplantılarda öğrencilerin modelleme sorularına karşı tutumlarına, modelleme soruları
çözüm sürecindeki performanslarına ve düşünme şekillerine sıklıkla vurgu yapmışlardır.
Matematik derslerinde modelleme soruları kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisini
görmenin öğretmenlerin düşünce ve inançlarını değiştirmekte etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde öğretmenlerin modelleme kullanımının kendilerine etkisiyle ilgili düşüncelerini
açıklarlarken de sıklıkla uygulama sırasında edindikleri tecrübelere referans verdikleri
anlaşılmıştır. Bu nedenle, uygulama yapma boyutunun öğretmenlerin düşünce ve inanç
değişiminde hizmet-içi programının etkin bir bileşeni olduğu söylenebilir.
Elmore (2002) öğretmenlere işbirlikçi yöntemlerle problem çözme gibi zengin içerikli
ortamların sağlanmasının başarılı mesleki gelişim programlarının önemli bir özelliği olduğunu
vurgulamıştır. Bu çalışmada da öğretmenler haftalık uygulama öncesi yapılan toplantıların,
toplantılarda modelleme soruları üzerine tartışmanın, birbirleriyle ürettikleri çözüm yollarını
paylaşmanın kendilerini geliştirdiğini ve modelleme soruların yönelik bakış açılarını
geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, uygulama sonrası yapılan, öğrencilerin çözüm
yollarının incelendiği toplantılarda öğretmenlerin öğrencilerinin düşünme şekillerini konuşup,
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tartıştıkları, birbirleriyle paylaştıkları ortamlar sağlamıştır. Bu toplantıların da öğretmenlerin
modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasının öğrenciler üzerindeki etkisiyle ilgili
düşüncelerine olumlu katkıları olduğu öğretmenlerin ifadelerinden de anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin inanç ve düşüncelerindeki değişimle ilgili bulgular uygulama öncesi ve sonrası
yapılan toplantıların hizmet-içi eğitim programının bir diğer etkili bileşeni olduğuna işaret
etmektedir.
5.1.3.3. Öğretmenlerin Düşünce ve İnanç Boyutuna Yönelik Öneriler
Bu çalışmanın öğretmenlerin matematiksel modelleme ve matematik öğretiminde
matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili düşücelerindeki değişimle ilgili sonuçlar temel
alınarak öğretmen eğitimiyle ilgili araştırma çalışmaları ve hizmet-içi eğitim uygulamalarına
yönelik bazı öneriler yapmak mümkündür.
Öğretmenler matematik ile gerçek yaşamı birbirinden farklı iki alan gibi görmekte ve
matematiksel modellemenin de içinde yer aldığı gerçek hayat problemlerini öğrencilerin
ilgilerini çekme veya matematiğin geçek hayatta nerede kulladıldığını örneklendirme aracı
olarak görmekte ve kullanmaktadır. Alan yazında yer alan başka çalışmalar da benzer
sonuçlara işaret etmektedir. Daha geniş ölçekli bir çalışma ile öğretmenlerin matematik ile
gerçek yaşam arasındaki ilişkiye (matematiğin doğası) yönelik düşünceleri araştırılabilir. Bu
tür bir çalışma öğretmenlerin uygulamalarına yönelik ipuçları vermesi açısından da önemlidir.
Öğretmenlerin matematiksel modelleme ve matematiksel modellemenin matematik
öğretiminde

kullanımına

yönelik

düşünceleri

(matematiksel

modellemenin

doğası,

matematiksel modelleme kullanımının öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkisiyle ilgili
düşünceler)

hizmet-içi eğitim programı sürecinde önemli ölçüde değişmiş ve gelişmiştir.

Öğretmenlerin genel olarak matematiğin öğretimi ve öğrenimine yönelik inançlarında da
önemli değişiklikler olmuştur. Araştırma sonuçları, bu değişim ve gelişime en çok hizmet-içi
eğitim bileşenlerinden sınıf-içi uygulama ve uygulama öncesi/sonrası toplantıların katkıları
olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmen inanışları ve öğretmenlerin yeniliğe adaptasyonu
alanlarında yapılan çalışmalar öğretmenlerin inançlarının kendiliğinden değişmediğini ve bir
yeniliğe adaptasyonlarının kolay olmadığını belirtmektedir. Bu çalışmanın
yeterli destek ve koşullar sağlandığında

sonuçları ise,

öğretmenlerin düşünce ve inançlarının

değişebilmesinin ve gelişmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, düşünce ve
inaçlara odaklanan bir hizmet-içi eğitim programının etkili olabilmesi için öğretmenlerin
değişimi hedeflenen uygulamalara yönelik sınıf-içi deneyimler yaşamaları ve bu deneyimlerle
ilgili meslektaşlarıyla ve araştırmacılarla karşılıklı fikir alışverişi ve işbirliği

ortamlarının

sağlanması önemlidir. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve değişimi ile ilgili araştırma
çalışmalarında ve kurgulanacak hizmet-içi eğitim programlarında bu boyutlar dikkate
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alınmalıdır. Bu noktadan hareketle, eğitim reformları hakkında öğretmenleri bilgilendirmek
için geleneksel olarak tek seferde yapılan seminer, toplantı gibi uygulamaların öğretmenlerin
düşünce, inanç ve bunlarla ilişkili uygulamalarını değiştirmede yeterince etkili olmamasının
nedenleri daha iyi anlaşılabilir. Bu çalışmanın bulgularına göre öğretmenler, müfredat
yoğunluğu ve müfredat yoğunluğunun yarattığı zaman problemi, öğrenci seviyesi, tecrübe
eksikliği vb. faktörlerin ilerki süreçte modelleme uygulamaları yapma sıklıklarını etkileyeceğini
düşünmektedir. Bu sonuçlar öğretmenlerin müfredat ile ilgili değişiklik ve yeniliklere adapte
olma sürecinde desteğe ihtiyaçları olduğuna işaret etmektedir. Öğretmenlerin müfredat
uygulamalarını zorlaştırdığını düşündükleri etmenler dikkate alınmadığı ve bu konuda
öğretmenlere destek sağlanmadığı durumlarda öğretmenlerin yeniliklere adaptasyonları
zorlaşmakta veya yeniliği uygulamaya karşı direnç geliştirmektedirler. Bu sebeple, hem
müfredat geliştirirken hem de müfredat ile ilgili öğretmenlerin hizmet-içi eğitimi ile ilgili
düzenlemelerde bu hususların da göz önüne alınması müfredat değişikliğinin öğretmenlerin
uygulamalarına da sağlıklı bir şekilde yansıması için önemlidir.
5.1.4. Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeyi Eğitim-Öğretimde
Kullanabilme Yeterliliklerini Geliştirmeyi Amaçlayan bir Hizmet içi Mesleki
Gelişim Programının Temel Bileşenleri
Bu projenin amaçlarından birisi matematik öğretmenlerinin matematiksel modellemeyi
öğretimde kullanabilme yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir hizmet içi eğitim programının
temel bileşenlerini belirlemektir. Hizmet-içi eğitim programının bileşenlerinin neler olması
gerektiğini belirlemede iki temel bulgu grubundan (araştırma sonuçlarından) yararlanılmıştır.
Bunlar; 1) proje sonucunda öğretmenlerin kavramsal modellerinde ve uygulamalarında
değişikliğe neden olduğu/değişimi sağladığı belirlenen bileşenler, 2) öğretmenlerin katıldıkları
hizmet-içi programının bileşenlerine yönelik görüşleri sonucu öğretmenler tarafından etkili
olduğu düşünülen bileşenler. Yani, öğretmenlerde bilgi, düşünce ve uygulama boyutlarındaki
değişimlere etkisi olduğu ortaya çıkan bileşenler ile öğretmenlerin kendi değişim ve
gelişimlerinde etkisi olduğunu düşündükleri bileşenler ortak bir potada değerlendirilerek etkili
bir hizmet-içi eğitim programının hangi bileşenlerinin olması gerektiğine yönelik sonuçlar
çıkarılmıştır. Bu çerçevede geliştirilen (ortaöğretim) matematik öğretmenlerinin matematiksel
modellemeyi bir öğretim yaklaşımı olarak kullanabilme becerilerini geliştirmeye yönelik
hizmet-içi eğitim programı Ek 28'de sunulmuştur.
5.1.4.1. Boyutlar ve İçerik
Hizmet-içi eğitim programı sürecinde yer alan boyutlar Şekil 5.1’de şema halinde
gösterilmektedir. Hizmet-içi eğitim programının başlangıcında gerçekleştirilen çalıştay
projenin hedef ve kapsamını öğretmenlerle paylaşmak, öğretmenlerin önbilgileri, ilgi ve
ihtiyaçları belirlemek, öğretmenleri araştırma boyunca yaşayacakları süreçlere hazırlamak,
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modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme süreci ile ilgili bir önbilgi/beceri edinmelerini
sağlamak

ve

örnek

modelleme

etkinliklerini

öğretmenlerin

öğrenci

gözüyle

değerlendirmelerini sağlamak için gerçekleştirilmiştir. Yıl ortası ve yıl sonu toplantılar ise
hem anket ve kavram haritaları ile veri toplamak hem de öğretmenlerin modelleme kullanımı
ile ilgili sınıf içi araştırmalarından elde ettikleri sonuçları topladıkları verilerle destekleyerek
projeye grubu ile paylaşmaları ve projenin kendilerine olan katkılarını değerlendirmeleri için
düzenlenmiştir. Projenin ana boyutları ise esas olarak uygulama öncesi toplantı, uygulama
ve uygulama sonrası toplantılarından oluşmaktadır. Bu toplantılar her ay iki okuldan ikişer
öğretmenin

daha önceden belirlenmiş modelleme sorularını uygulandığı

ve bu

uygulamalardan önce ve sonra bir döngü şeklinde gerçekleştirilen toplantılar şeklinde
gerçekleşmiştir.

Uygulama	
  
Öncesi	
  
Toplantı	
  

Çalıştay	
  

Uygulama	
  
Sonrası	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  
Öncesi	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  

Yılortası	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  
Sonrası	
  
Toplantı	
  

Uygulama	
  

Yılsonu	
  
Toplantı	
  

Şekil 5.1: Hizmet-içi eğitim programı süreci ve boyutları

Aşağıda öğretmenlerin bilgi, düşünce ve inanç değişimlere etkisi olan ve öğretmenlerin
kendi gelişimlerinde etkili olduğunu boyutlar

ve bu boyutlardaki içeriklere yönelik

değerlendirmeler yer almaktadır.
Uygulama öncesi ve sonra yapılan toplantılar
Uygulama

öncesi

ve

sonrası

yapılan

toplantılar,

öğretmenler

tarafından

“uygulamalarında ön hazırlık sağladığı için, modelleme etkinliklerinin farklı çözüm
yöntemlerini gördükleri için, meslektaşlarıyla tartışma imkânı buldukları için ve farklı bakış
açılarını yakalayabildikleri için” mesleki gelişim programının etkin bir bileşeni olarak
belirtilmiştir. Aynı zamanda bu toplantılar, öğretmenlere sahip oldukları kavramsal modelleri
ortaya çıkarma, test etme, geliştirme imkânı vererek yaklaşımlarını değiştirmelerine fırsat
sunmuştur. Schorr ve Koellner-Clark’a (2003) göre “öğretmenlere sahip oldukları kavramsal
modelleri ortaya çıkarma, test etme, geliştirme imkânı vermeyen mesleki gelişim programları,
öğretmenlerin eğitim-öğretim yaklaşımlarını değiştirmede yetersiz kalmaktadır”. Bunun yanı
sıra toplantılarda öğretmenler öğrenci gibi aktif öğrenen rolünde, diğer öğretmenlerle sürekli
iletişim halinde, risk almanın ve eleştirel olmanın desteklendiği bir işbirlikçi öğrenme
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ortamında, pedagojik bilgilerini ve pedagojik alan bilgilerini yapılandırmışlardır. Bu öğrenme
ortamı Knapp (2003) tarafından, başarılı mesleki gelişim programlarının, öğrenme ortamı
olarak tanımlanmaktadır.
Uygulama planı: Uygulama öncesi ve sonrası yapılan toplantılarda yer alan uygulama
planı oluşturma etkinliği öğretmenler tarafından “ hiç öngöremedikleri bir dersi kafalarında
canlandırmalarına yardımcı olduğu için, kendilerinden daha emin bir şekilde sınıfa gitmelerini
sağladığı için, ders ortamındaki bütün süreci kafalarında oluşturmalarına imkân verdiği için,
bütün süreçte yaşanabilecek olumsuzlukları meslektaşlarıyla tartışma fırsatı sağladığı için”
toplantıların etkin bir bileşeni olarak belirtilmiştir. Alanyazında, ders planı hazırlama üzerine
dizayn edilmiş mesleki gelişim ve eğitim etkinlikleri, önemli üç aşamayı a) belirlenen bir konu
üzerinde ortak olarak hazırlanan ders planlarını b) bu ders planlarının sınıflarda
uygulanmasını ve c) bu ders ortamının, ders planlarının sınıftan gelen gözlemlerle ve
verilerle tartışılmasını, analiz edilmesini içermektedir (Shimizu 2002; Yoshida 2002).
Toplantılarda yer alan ders planı hazırlama etkinlikleri öğretmenlere, yeni yaklaşımları ve
pedagojik stratejileri tartışma imkânı sunarak; uygulamaları daha geniş perspektiflerde ele
alıp yeni yaklaşımlar kazanmalarına yardımcı olarak; öğretimin gelişiminde etkili olan
öğretmen

rollerini

tanımlayarak;

uygulamalardan

sonraki

meslektaşlarıyla

yaptıkları

tartışmalarda anlık dönütler alarak; öğrenci düşünmelerini daha iyi anlayabilecekleri etkin
öğrenme

ortamlarının

oluşturulmasında

tartışmalar

gerçekleştirilmesini

sağlayarak;

öğretmenlere pedagojik alan ve pedagojik bilgilerini geliştirmede pozitif katkılar sunmuştur.
Aynı zamanda, bu katkılar alanyazında, ders planı hazırlama üzerine dizayn edilmiş mesleki
gelişim ve eğitim etkinliklerinin en önemli katkıları olarak çalışmalarda belirtilmiştir (Brown,
McGraw, Koc, Lynch ve Arbaugh, 2002; Cochran-Smith ve Lytle, 1999; Fernandez, 2002;
Fernandez, Cannon ve Chokshi, 2003; Lewis, 2002; Lewis, Perry ve Murata, 2006; Shimizu,
2002; Wang-Iverson ve Yoshida, 2005; Watanabe, 2002; Yoshida, 1999).
Düşünme şekilleri formu: Uygulama öncesi ve sonrası yapılan toplantılarda yer alan
öğrenci düşünme şekilleri formu oluşturma etkinliği ve öğrenci çözüm kâğıtlarını inceleme
etkinliği öğretmenler tarafından “ öğrencilerin çok farklı çözüm yolları üretebileceklerini
görmelerine imkân sunduğu için; öğrencilerin ayrıntılı olarak hata ve yanılgılarını görmelerini
sağladığı için ” toplantıların etkin bileşenleri olarak belirtilmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin
farklı düşünme yapıları ile ilgili bilgi sahibi olarak kendi bilgilerini ve öğretim planlarını bu bilgi
doğrultusunda

şekillendirmişlerdir.

Bu

şekillendirmenin

etkin

öğrenme

ortamlarının

oluşturulmasındaki önemi birçok çalışmada da vurgulanmaktadır (Carpenter, Fennema,
Peterson, Chiang ve Loef, 1989; Fennema, Franke, Carpenter ve Carey, 1993; Nathan ve
Koedinger, 2000a; 2000b). Aynı zamanda, öğretmenlerin, öğrencilerin düşünme yapılarını
anlamaları, pedagojik alan bilgilerini geliştirmelerine de yardımcı olmuştur. Paralel olarak,
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alanyazında öğretmen eğitimi ile ilgili yapılan “Bilişsel Yönlendirmeli Öğretim” (Cognitively
Guided Instruction, Carpenter, Fennema, Franke, 1996) ve “Çok Katmanlı Program
Geliştirme” (Multi-tier Program Development, Clark ve Lesh, 2003) gibi uluslararası mesleki
gelişim programlarında, öğrencilerin düşünme yapıları üzerinden eğitilen öğretmenler, bu
bilgileri eğitim öğretim planlarına entegre edebilmiş ve öğrencilerinin başarılarına katkıda
bulunabilmişlerdir (Carpenter, Fennema, Peterson, Chiang ve Loef, 1989; Fennema, Franke,
Carpenter ve Carey, 1993). Bu yaklaşıma göre tasarlanmış diğer mesleki gelişim projeleri de
benzer sonuçlara işaret etmektedir (Gearhart ve Saxe, 2004; Schifter, Russell ve Bastable,
1999).
Modelleme Problemleri ve Öğrenci Çözümleri: Model ve Modelleme Teorisinin
öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimi ile ilgili prensiplerinden yola çıkılarak geliştirilen hizmetiçi eğitim programının en temel bileşenlerinden biri de modelleme problemlerinin kullanımı
olmuştur. Literatürde “düşünce ortaya çıkartan etkinlikler” “thought-revealing activities” olarak
da geçen modelleme etkinliklerinin en önemli özelliği, çözüm yönteminin önceden belli
olduğu, kalıplaşmış formül ve çözüm basamaklarını içeren problemlerin aksine, öğrencilere
özgürce düşünme ortamı sağlayarak kendi çözüm yollarını geliştirmelerine imkân
sağlamalarıdır. Bu yönüyle öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini ortaya çıkartmakta
ve öğretmenlere bu düşünme şekillerini inceleme ve anlama imkânı vermektedir (Lesh ve
Doerr, 2003). Bu bağlamda, bu tür rutin olmayan problemlerin, öğrenci düşünme şekilleri
üzerinden öğretmen eğitimini temel alan mesleki gelişim programlarında öğretmenlere
öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili zengin bir öğrenme ortamı sağladığı söylenebilir
(Chamberlin, 2004).Bu proje kapsamında geliştirilen ve değerlendirilen hizmet-içi mesleki
gelişim programının bir ayağı da temelde bu prensibe oturmaktadır.
Diğer taraftan, bu proje çalışmasının esas ve daha özel amacı öğretmenlere
modelleme problemlerini kendi sınıf ortamlarında kullanabilme ve kendi öğretim yöntemleri
ile bütünleştirebilme becerilerinin kazandırılmasıdır. Modellemeyi bir öğretim yaklaşımı olarak
kullanabilmeleri için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerin farklı düşünme yapılarını anlamaları,
teşvik etmeleri ve bu düşünme yapıları üzerinden kendi öğretim stratejilerini geliştirmeleri
gerekmektedir (Doerr, 2007). Ancak bu öğretmen yetiştirme programlarında alınan eğitim ile
kendiliğinden gelişen bir beceri değildir. Öğretmenlerin kendilerini bu yönde geliştirecek
öğrenme ortamlarına ihtiyaçları vardır (Ball ve Cohen, 1999; Niss, Blum ve Galbraith, 2007).
Bu proje çalışması kapsamında kullanılan modelleme problemleri de öğretmenlere
öğrencilerin farklı düşünme şekillerini görmeleri, yorumlamaları, kendilerinin öğrenci
düşünme şekilleri ile ilgili sahip oldukları bilgi ve inançları gözden geçirip yeniden
düzenlemeleri açısından zengin bir öğrenme ortamı sağlamıştır. Öğretmenler kendi öğretim
pratiklerinde, gerek eğitim sistemi buna çok izin vermediğinden gerekse öğrenci başarılarını
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değerlendirme açısından daha rahat olacağından, çoğu zaman alışılagelmiş değerlendirme
yöntemlerinin (yazılı-sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, vb.) dışına çıkamadıklarını, bu
yüzden de özellikle ilk haftalarda, öğrencilerin çözüm kağıtlarını incelemede ve anlamada
çok zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hatta zaman zaman bu incelemelerden
sıkıldıklarını, özellikle anlayamadıklarında kendilerini rahatsız hissettiklerini dile getirmişlerdir.
Böyle durumlarda öğretmenlere zorlanmalarının çok doğal olduğu ve bu çalışmanın asıl
amacının da alışkın oldukları değerlendirme yöntemlerinin dışında bir deneyim kazandırılmak
istendiği hatırlatılmıştır. Ball’a (2001) göre, öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapılarına
odaklanmakta ve onları anlamakta zorlanmalarının nedenleri şunlardır. Öncelikle öğrenciler
düşüncelerini öğretmenlere mantıklı ve anlamlı gelecek bir şekilde sunmayabilirler ve çok
farklı şekillerde ifade edebilirler. Nitekim bu çalışma, öğrencilerin modelleme problemlerine
yaklaşımları ve bunları ifade edişleri öğretmenlere çok farklı gelmiştir. Yukarıda da ifade
edildiği gibi öğretmenler bu farklılığı ve bu farklılıktan kaynaklanan sıkıntılarını ara ara dile
getirmişlerdir. Diğer bir neden, öğrencilerin ilk bakışta yanlış gibi görünen çözüm yaklaşımları
biraz daha dikkatli incelendiğinde matematiksel açıdan anlamlı ve önemli fikirler içeriyor
olabilir. Öğretmenlerin bu fikirlerin farkına varmak için kendi düşünme şekillerinden
soyutlanıp öğrencilerin perspektifinden yorumlamaları gerekebilir ki bu da genel olarak
öğretmenlerin en fazla zorlandığı becerilerden biridir. Fakat yine Ball’un (1997) bir başka
çalışmasında ve diğer araştırma çalışmalarında da ifade edildiği gibi, öğretmenlerin
öğrencilerin farklı düşünme yapılarını anlama/ yorumlama/ becerilerini geliştirmek için en
etkili mesleki gelişim yaklaşımlarından birisi öğrenci çözüm kâğıtlarını incelemek, üzerine
düşünmek ve tartışmak olabilir (Blythe, Allen ve Powell, 1999; Smith, 2003).
Elmore (2002) öğretmenlere işbirlikçi yöntemlerle problem çözme gibi zengin içerikli
ortamların sağlanmasının başarılı mesleki gelişim programlarının önemli bir özelliği olduğunu
vurgulamıştır. Bu çalışmada da öğretmenler haftalık uygulama öncesi yapılan toplantıların,
toplantılarda modelleme soruları üzerine tartışmanın, birbirleriyle ürettikleri çözüm yollarını
paylaşmanın kendilerini geliştirdiğini ve modelleme soruların yönelik bakış açılarını
geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, uygulama sonrası yapılan, öğrencilerin çözüm
yollarının incelendiği toplantılarda öğretmenlerin öğrencilerinin düşünme şekillerini konuşup,
tartıştıkları, birbirleriyle paylaştıkları ortamlar sağlamıştır. Bu toplantıların da öğretmenlerin
modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasının öğrenciler üzerindeki etkisiyle ilgili
düşüncelerine olumlu katkıları olduğu öğretmenlerin ifadelerinden de anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin inanç ve düşüncelerindeki değişimle ilgili bulgular uygulama öncesi ve sonrası
yapılan toplantıların hizmet-içi eğitim programının bir diğer etkili bileşeni olduğuna işaret
etmektedir.
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Modelleme problemlerinin sınıf-içi uygulamaları
Hizmet içi eğitim programının temel bileşenlerinden biri olan sınıf içi uygulamalar
öğretmenler tarafından, mutlaka yapılmalı ve bütün öğretmenler düzenli olarak uygulamalara
katılmalı şeklinde belirtilmiştir. Aynı zamanda öğretmenler uygulamaların öğrenci başarılarını
gözlemlemede, düşünme şekillerini anlamada, sınıf normlarını oluşturmadaki önemini
vurgulayarak, temel bileşen olarak etkililiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çalıştıkları
ortamlarda ve işleri dışında fazladan zaman ayırmadan yaptıkları bu uygulamalar,
öğretmenler tarafından ekstra yük olarak görülmemiş ve istekle gerçekleştirilmiştir. Bu
uygulama şartlarına uymayan ortamlarda, öğretmenlerin çalıştıkları ortam ve koşullarla
benzerlik göstermeyen bir ortamda sürdürülen ve onların işleri dışında fazladan zaman
ayırmalarını gerektiren kısa süreli hizmet içi eğitimlerde, öğretmenlerin kazanmaları beklenen
bilgi ve becerile karşı bir direnç gösterdikleri belirtilmiştir (Hargreaves, 1995).
Guskey (2002) öğretmenlerin uygulanan öğretim yönteminin öğrenciler üzerinde etkili
olduğunu gördüklerinde matematik öğrenimi ve öğretimine yönelik düşünce ve inançlarını
değiştirebilecekleri ifade etmektedir. Bu çalışmada her bir öğretmenin modelleme sorularını
matematik derslerinde kullanmaları öğretmenlerin kendi öğrencilerindeki tepkileri ve
değişimleri görme fırsatı sağlamıştır.

Öğretmenler kendileriyle yapılan görüşmelerde ve

yapılan toplantılarda öğrencilerin modelleme sorularına karşı tutumlarına, modelleme soruları
çözüm sürecindeki performanslarına ve düşünme şekillerine sıklıkla vurgu yapmışlardır.
Matematik derslerinde modelleme soruları kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisini
görmenin öğretmenlerin düşünce ve inançlarını değiştirmekte etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde öğretmenlerin modelleme kullanımının kendilerine etkisiyle ilgili düşüncelerini
açıklarlarken de sıklıkla uygulama sırasında edindikleri tecrübelere referans verdikleri
anlaşılmıştır. Bu nedenle, uygulama yapma boyutunun öğretmenlerin düşünce ve inanç
değişiminde hizmet-içi programının etkin bir bileşeni olduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin yürüttükleri araştırmalar
Aylık toplantılarda öğretmenlerden bireysel olarak, matematik öğretimi ve öğreniminde
matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili kendilerince önemli gördükleri bir durumu veya
problemi belirleyip uygun bir araştırma sorusu ve bu soruyu araştıracak uygun bir yöntem
geliştirmeleri istenmiştir. Öğretmenlere araştırma yapacakları konunun belirlenmesinde,
kaynaklara ulaşmada ve veri toplama sürecinde proje ekibinin destek olacağı belirtilmiştir.
Öğretmenler bu aşamada şu konuları belirlediler: a) öğrencilerin modelleme sorusunu çözme
sürecinde ve diğer gruplara sunum yapılırken kullanılabilecek değerlendirme aracı geliştirme,
b) modelleme etkinlik uygulamalarında grup oluşturma, c) uygulamaların video paylaşımları
ve d) öğrenci çözüm kâğıtlarını inceleme rehberi/dokümanı oluşturma. Öğretmen ve
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araştırmacılar yıl içindeki toplantılarda, uygulamalarda, uygulamaların öncesinde ve
sonrasında modelleme ile ilgili bu araştırma soruları üzerinde birlikte çalışma imkânı buldular.
Her bir araştırma sorusunun hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri üzerine etkisine
bakıldığında; İncelenen değerlendirme araçları, bütün öğretmenlerin analitik dereceli
puanlama anahtarı geliştirdiklerini göstermiştir. Burada önce performans ve ürünün
parçalarının ayrı ayrı puanlanması sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın
hesaplanması söz konusudur. Kriterler, çalışmanın ve ürünün farklı boyutlarına, farklı notlar
vermek amacıyla oluşturulmuştur. Değerlendirme araçlarının kriterleri incelendiğinde
literatürde teorik ve pratik olarak geliştirilen değerlendirme araçlarının kriterleri ile uyumlu
olduğu ve modelleme perspektifinden sürecin önemli farklı boyutlarının ele alındığı
gözlenmektedir (Biccard ve Wessels, 2011; Ferri, 2011; Giménez ve Rosich, 2011; Stillman
ve Galbraith, 2011; Wake, 2011). Örneğin, ulaşılan modelin (ürünün) güçlülüğü veya
zayıflığı, çözüm yaklaşımının kalitesi, çözümde ve sunumlarda etkili olan grup çalışması
ölçütleri-aktif katılım, çözüm yaklaşımının savunulması-sorulan sorulara verilen etkin
cevaplar- ele alınan birkaç farklı boyuttur. Bu etkinlikle -değerlendirme aracı geliştirmeöğretmenler nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyebilmişler, yeterlik düzeylerine karar
verebilmişler ve değerlendirme aracını hazırlayabilmişlerdir. Değerlendirme aracı geliştirme
sürecinin, hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri üzerine etkisi incelendiğinde, en
faydalı dereceli puanlama anahtarının, öğretmenlerin kendi geliştirdikleri olduğu için ve
değerlendirmenin modelleme etkinliklerinin sınıflarda etkin bir şekilde kullanılmasında,
sürecin her aşamasında ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı vermesi
açısından ayrılmaz bir parçası olduğu için hizmet içi eğitim programının kapsamında
uygulanılması gereken bir etkinlik olduğu görülmektedir.
Araştırma sorularında (modelleme etkinlik uygulamalarında grup oluşturma-öğrenci
çözüm kâğıtlarını inceleme rehberi/dokümanı oluşturma) öğretmenin ihtiyaç duyduğu bir
bilgiyi, kendi sınıf ortamında kendi imkânlarıyla yürüttüğü bir araştırma sürecinde
edindiğinde, bu öğrenmenin çok daha anlamlı ve dolayısıyla da kalıcı olacağı belirtilmektedir.
Bu süreçte, öğretmenin kendi yaşadığı ve çözmek istediği bir problemden yola çıkması,
öğretmenin araştırma boyunca motivasyonunun son derece yüksek olmasını sağlamıştır.
Bütün araştırma soruları ve süreci göz önüne alındığında, böylesi bir araştırma
problemleriyle öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri tespit edebilmeleri için ortam
sağlanması ve süreçte etkin rol oynamaları, başarılı bir mesleki gelişim programının temel
bileşenlerinden biri olmalıdır (Wilson ve Berne, 1999).
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Video Paylaşımları
Videoların paylaşımı sürecinin ise, hizmet içi eğitim programının temel bileşenleri
üzerine etkisi incelendiğinde, toplantılarda modelleme etkinliklerinin sınıflarda etkin bir
şekilde kullanılmasında önemli olan temaları; soruyu anlamada, öğrencilerin hata ve
zorluklarında, sunumların ve grup çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde
kullanılabilecek öğretmen stratejilerini,

öğretmenlerin toplantıya taşımalarında önemli bir

etkinlik olduğu gözlenmektedir. Ek olarak, Öğretmenler video paylaşımlarının; öğretmenin
uygulamadaki yaklaşımını ses tonu ve mimikleriyle görmeye imkân verdiği için, öğretmenlere
ders saatleri uygun olmadığında katılamadıkları uygulamaları her açıdan seyredebilme
imkânı verdiği için, öğretmenlerin kendi uygulamalarında ki hatalarını görerek kendilerini
eleştirmeye fırsat sunduğu için, öğrenci çözüm kâğıtlarını incelemeyi kolaylaştırdığı için ve
grupları tekrardan gözlemleme fırsatı sunduğu için, önemli bir bileşen olduğunu ifade
etmektedirler. Mesleki gelişim programlarından örnek olay yaklaşımında, yazılı olarak
(written cases), görsel olarak (video cases), ya da birden fazla medya kullanılarak
(multimedia cases) oluşturulmuş örnek olaylar bağlamında öğretmenlere sosyal öğrenme
ortamı sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, öğretmenler için farklı öğretim pratiklerini analiz etme,
alternatif yaklaşımları inceleme ve değerlendirme, bunları meslektaşlarıyla birlikte kritik etme
ve böyle işbirlikçi bir öğrenme ortamında kendi öğretim pratiklerini sorgulama becerisi
kazanma imkânı vermesi açısından, önemli bir mesleki gelişim yaklaşımı olarak
kullanılmaktadır (Lampert ve Ball, 1998; Masingila ve Doerr, 2002).
İşbirlikçi Öğrenme Ortamı
Proje kapsamındaki uygulamaların en temel özelliklerinden bir tanesi de öğretmenleri
işbirliği içinde grup çalışmalarına yönlendirmesidir. Sosyal öğrenme teorilerinin pratiğe
yönelik en temel çıktılarından biri olan grup çalışmaları, öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimi
üzerine yapılan çalışmalarda da sıklıkla vurgulanmaktadır (Blythe, Allen ve Powell, 1999;
Doerr ve Lesh, 2003; Hawley ve Valli’nin, 1999; NCTM, 1991). Blythe ve arkadaşları (1999),
öğretmenlerin öğrenci çözüm kağıtlarını grup halinde incelemelerinin bireysel incelemelerine
göre daha etkili sonuçlar doğuracağına vurgu yapmaktadır. Öğretmenlerin, birbirlerine
danışmalarının ve birbirleriyle fikir alışverişi içinde olmalarının, öğrencilerin düşünme yapıları
ile ilgili daha doğru kararlar verebileceğinin altını çizmektedirler. Benzer şekilde, NCTM
(2001), öğretmen eğitiminde son zamanlarda üzerinde durulan pratik temelli mesleki gelişim
programlarının (“Practice-based Professional Development”) öğretmenleri işbirliği içinde
çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Bu çalışmanın sonuçları da yukarıda bahsi geçen çalışmalarda vurgulanan, işbirliği ve
grup çalışmasının öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkılarına yönelik sonuçları
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destekler niteliktedir. Yapılan toplantılarda ve toplantı öncesi hazırlık aşamasında
öğretmenlerin sürekli olarak birbirleriyle fikir alışverişi içinde olmaları onları hem bilişsel hem
de duyuşsal yönden olumlu yönde etkilemiş olup, uygulamaların bu boyutu yapılan
görüşmelerde de öğretmenler tarafından sık sık vurgulanmıştır.
Gerek uygulama öncesinde modelleme soruları üzerinde öğrenci gibi çalışırken
gerekse öğrencilerin bu sorulara yönelik çözüm kağıtlarını inceleyip anlamaya çalışırken,
öğretmenlerin grup çalışması yapmaları ve birbirleriyle fikir alışverişi içerisinde olmaları bu
süreci onlar için hem daha verimli hale getirmiş hem de mesleki gelişimlerine önemli katkılar
sağlamıştır. Öğretmenlerin görüşmelerde vurgu yaptıkları bu sonuçlar, yıl boyunca toplanan
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgularla da desteklenmektedir. Bunun en iyi örneği,
öğretmenlerin son toplantılarda öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını ve altında yatan
matematiksel
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ve
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mini
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görülmektedir. Bu tür mini araştırmalar, gruptan bir öğretmenin bir sorusuyla başlayıp diğer
öğretmenlerin de katılımıyla sürekli bir fikir alışverişi ile gelişen ve öğretmenlere öğrencilerin
matematiksel düşünme yapıları üzerine düşünme/ analiz etme/ yorumlama imkanı veren
zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır (Chamberlin, 2004).
Araştırmacının Rolü
Öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme şekilleri ile ilgili yorumlamalarını
etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de kuşkusuz toplantıları yürüten araştırmacının (ya
da araştırmacıların) toplantılardaki rolü olmuştur. Araştırmacı, gerekli gördüğü yerlerde
tartışma ortamını daha zengin bir hale getirmek adına ara ara müdahalelerde bulunmuştur.
Toplantılarda ve bire bir görüşmelerde araştırmacı öğretmenlerin öğrenci düşünme şekilleri
üzerine daha derinlemesine düşünmelerini sağlamak amacıyla farklı yöntemler ile
yönlendirmelerde bulunmuştur. Bunlar: (a) Öğretmenlerden çözüm yaklaşımını özetlemelerini
isteme, (b) Çözüm yaklaşımı ile ilgili detay vermelerini isteme, (c) İpucu vererek
öğretmenlerin çözümü anlamalarını sağlama, (d) Farklı düşünme şekillerini kıyaslamalarını
isteme, (d) Rapora dikkat çekme, (e) Soru sorma şeklinde özetlenebilir. Araştırmacının bu
yönlendirmeleri ile öğretmenler hem çözüm kâğıtlarını nasıl inceleyeceklerini anlamışlar hem
de daha derinlemesine yorumlar yapmışlardır.
Bulgularda da bahsedildiği gibi öğretmenler, özellikle ilk toplantılarda bazı farklı çözüm
yaklaşımlarını tespit etmelerine rağmen bunların üzerinde çok durmadan genel ifadelerle
açıklama eğiliminde olmuşlardır. Burada da araştırmacının devreye girerek “Bu çözüm
stratejisi üzerinde biraz daha düşünebilir miyiz?”, “Öğrenci burada tam olarak ne yapmaya
çalışmış?”, “Sizce bu doğru bir strateji mi?”, gibi sorularla öğretmenleri o çözüm yaklaşımı
üzerine daha derin düşünmeye yönlendirmesinin de, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm
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kâğıtlarını yorumlarken ki tutumlarını değiştirmelerine sebep olduğu söylenebilir. Bu
yönlendirmeler hem öğretmenlerin bundan sonraki toplantılara öğrenci çözüm kâğıtlarını
biraz daha detaylı inceleyerek gelmelerine olanak sağlamış, hem de toplantılardaki
tartışmaların içeriğini zenginleştirmiştir.
Ball ve Cohen’e (1999) göre, öğrenci çalışmaları, sınıf videoları, vb. gibi materyaller
üzerinden öğretmen eğitimini temel alan pratik temelli mesleki gelişim yaklaşımlarında, bu
materyaller iyi organize edilmiş bir öğrenme ortamlarında kullanılmalıdır. Blythe ve
arkadaşları (1999) çalışmalarında, bu gibi sınıf ortamından getirilen materyallerin
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde kullanımına yönelik bir öğrenme ortamının nasıl
organize edilebileceğini gösteren protokoller geliştirmişlerdir. Bu protokollerde öğrenci çözüm
kâğıtlarını incelerken rehberlik edebilecek bir takım sorular yer almaktadır. Bu sorular
öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları üzerine daha derinlemesine
düşünmelerini sağlamakla birlikte, tartışmaları belli bir konu ve zaman sınırı içerisinde tutma
adına yol gösterici olmuştur. Bu proje kapsamında yürütülen toplantılarda bu türden bir
protokole bağlı kalınmasa da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Van Es ve Sherin (2008),
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matematiksel düşünme yapıları ile ilgili mesleki vizyonlarına olası katkılarını araştırdıkları
çalışmalarında, bu programın hangi boyutlarının öğretmenlerin mesleki vizyonlarında
farklılıklara neden olduğu yönünde de bir takım sonuçlar ortaya koymuşlardır. Araştırmanın
sonuçlarına göre bu boyutlardan biri de araştırmacının toplantılarda üstlendiği roldür. Buna
göre, araştırmacının öğretmenlerin öğrenci düşünme şekilleri üzerine daha derinlemesine
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öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapılarına daha iyi odaklanmalarına ve yorum
yapmalarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Hizmet-İçi Eğitimin Okul Temelli Bağlamı
Bu proje kapsamında yürütülen hizmet-içi mesleki gelişim programının dayandığı en
temel prensiplerden birisi de öğretmenleri kendi okul ortamından, kendi öğrencilerinden ve iş
arkadaşlarından ayırmadan onların mesleki gelişimine katkıda bulunabilecek çalışmalar
yürütmekti. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin çalıştıkları ortam ve koşullarla benzerlik
göstermeyen bir ortamda sürdürülen ve onların işleri dışında fazladan zaman ayırmalarını
gerektiren kısa süreli hizmet içi eğitimlerde öğretmenler, kazanmaları beklenen bilgi ve
becerile karşı bir direnç göstermiştir (Hargreaves, 1995). Benzer şekilde, Koellner ve Lesh’e
(2003) göre öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için dikkat edilmesi
gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi, onları kendi okul ve sınıf ortamlarından
ayırmamaktır. Bu bağlamda, proje kapsamında katılımcı öğretmenler ile çalışmaların
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başarıyla, aksamadan yürütülmesinin ve öğretmenlerin çalışma için motivasyonlarının
yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu olmuştur. Uygulama yapılan her iki
okulda da öğretmenler kendi okullarında, kendi öğrencileriyle ve iş arkadaşlarıyla çalışma
imkânı

bulmuş,

mesai

saatleri

dışında

çok

fazla

ek

zaman

ayırmak

zorunda

bırakılmamışlardır. Yürütülen Hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesi:
a) Programın en önemli çıktısı ve başarısı öğretmenlerin bilgilerinde ve düşüncelerindeki
değişimdir. Bu değişimler, öğretmenleri uygun materyal seçimi, dersin planlanması ve
sınıfın, tüm öğrencilerin öğrenmesini teşvik edecek ve destekleyecek şekilde,
yönetimi gibi öğretim durumlarına yansımaktadır ve böylelikle öğrencilerin öğrenme
süreçlerini doğrudan etkilemektedir (Guskey, 2002; Sowder, 2007).
b) Öğretmenlere pedagojik alan ve pedagojik bilgi gelişimi sağlayan, öğrenme ve
öğrenciler ile ilgili yeni düşünme şekilleri kazandıran ve böylece onların öğretim
becerilerini güçlendiren bir program olmasından dolayı, başarılı bir mesleki gelişim
programı olarak nitelendirilebilir (Borko ve Putnam, 1995).
c) Öğretmenlerin, matematik öğrenimi ve öğretiminde modellemenin kullanımı ile ilgili
ortak bir vizyon geliştirmelerine, öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını anlamalarına,
pedagojik alan ve pedagojik bilgilerini güçlendirmelerine yardımcı olduğu için mesleki
gelişim programının temel amaçları bağlamında, başarılı bir mesleki gelişim programı
olarak nitelendirilebilir (Sowder, 2007).
d) Program, öğretmenlere işbirlikçi bir ortamda problem çözme gibi zengin içerikli, farklı
öğrenme ortamları ;onlara gelişimleri için gerekli olan geribildirimleri

ve kendi

ihtiyaçlarını kendileri tespit edebilmeleri için ortam sağlayarak alanyazında başarıya
ulaşmış mesleki gelişim programlarının bazı özelliklerini

göstermektedir (Elmore

,2002 ; Haley ve Valli ,1999; Wilson ve Berne, 1999).
e) Öğretmenler, öğrencilerin oluşturduğu farklı çözüm yollarını, modelleri ve gerçek
hayat durumunu yorumlama biçimlerini değerlendirip ve bunları geliştirmelerini
sağlamak için sahip oldukları zihinsel modellerin sınırlarını zorlamak durumunda
kalmışlardır. Program, öğrencilerin oluşturdukları farklı modellerden yararlanıp
öğretmenlerin kendi zihinsel modellerini zenginleştirmelerine fırsat sağlayarak
modelleme yaklaşımından matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için imkanlar
sunmuştur (Doerr ve Lesh, 2003; Lesh ve Doerr, 2003a).
Hizmet içi eğitim programının temel bileşenlerinin ve genel çerçevede hizmet içi eğitim
programının başarısının değerlendirilmesinin ardından öne çıkan bileşenler üzerine
oluşturulacak mesleki gelişim programının modeli ve bileşenleri Şekil 5.2’de sunulmaktadır
(ayrıca bk. Ek 28).
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Şekil 5.2: Mesleki gelişim programının modeli

Uygulama öncesi toplantı, uygulama ve uygulama sonrası toplantı olarak devam eden bu
döngü araştırmacıların (veya bu roldeki bir öğretmenin) rolleriyle birlikte uygulamada nasıl
gerçekleştirilebileceği şu şekilde betimlenebilir:
Mesleki gelişim programının bileşenlerinden uygulama öncesi toplantı, grup çalışması
ile modelleme sorusunun çözülmesi ve tartışılmasıyla başlar. Öğretmenlerden ilk
önce gruplar halinde belirlenen matematiksel modelleme etkinliği üzerinde öğrenci
gibi çalışmaları ve soruyu/etkinliği hem öğrenci hem de öğretmen gözüyle inceleyip
değerlendirmeleri istenir. Sorunun analizinde ve tartışma sürecinde, araştırmacı
“Modelleme sorusundaki temel matematiksel fikirler nelerdir? Öğrencilerin bu soruyu
çözmek için ihtiyaç duyabilecekleri ön bilgiler ve beceriler nelerdir?” gibi tartışma
sorularını yöneltilebilir. Daha sonra ortak uygulama planı oluşturulmalıdır (bkz. Ek 4.
Uygulama Planı Formatı). Burada amaç öğretmenlerin bireysel olarak uygulama
planlarında belirttikleri yöntemleri paylaşmaları ve grup olarak tartışıp sonucunda
ortak en uygun yöntemleri ortaya koymaları ve adım adım ortak uygulama planını
oluşturmalarıdır. Bu süreçte araştırmacı, uygulama planındaki başlıklar doğrultusunda
yazılan ifadeleri, tartışılan konuları, kişilerin görüşlerini netleştirmek için sorular
sorabilir. Toplantı sonunda, ortak uygulama öncesi düşünme şekilleri formu
oluşturulur (bk. Ek 2. Düşünme Şekilleri Formu). Burada bireysel olarak formda
belirtilen ifadeler diğer öğretmenlerle paylaşılır ve diğer öğretmenlerin önerileri
doğrultusunda öğretmenlerin tümüne ait ortak bir görüş ortaya koymaları beklenir.
Ortak düşünme şekilleri formu oluşturulurken araştırmacı “Bu görüşle ilgili diğer
öğretmenlerimizin fikirleri nelerdir? Bu düşünceyi sözel olarak ifade etmek istesek
nasıl ifade edebiliriz?” gibi sorular yöneltebilir. Uygulama öncesi toplantıdan sonra en
az iki öğretmenin, toplantıda üzerinde çalışılan matematiksel modelleme etkinliğini
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sınıflarında uygulamaları istenir. Okuldan projeye katılan ve ders saati uygun olan
diğer öğretmenlerin de modelleme etkinliğinin uygulanışını gözlemlemek ve uygulama
ile ilgili durumları (zorluklar, fırsatlar, etkili stratejiler vb.) belirlemek amacıyla derse
katılmaları beklenir. Modelleme etkinliğini uygulayan öğretmenlerden, uygulama
esnasında öğrencilerin çalışma süreçlerini yakından gözlemlemeleri ve mümkünse bir
ya da iki grup ile detaylı gözlemler yapmaları ve bilgilendirici notlar almaları istenir.
Uygulama sonrasında ise, öğretmenlerden öğrencilerin çözüm kâğıtlarını inceleyerek
kendilerine ilginç gelen, diğer çözüm kâğıtları içinde bir örnek teşkil edebilecek
öğrenci çözümlerinden oluşan bir dosya oluşturmaları ve gözlem sırasında aldıkları
notları uygulama sonrasında yapılacak toplantıya getirmeleri istenir. Öğretmenler,
aynı zamanda yakından inceledikleri ve diğer öğretmenlerin de görmesinin faydalı
olabileceğini düşündükleri ders içi çalışmaların video görüntülerinden kesitleri de
toplantıya getirebilir. Uygulama sonrası toplantıda, öncelikle uygulama üzerine
tartışma gerçekleştirilir. Bu çerçevede uygulama yapan öğretmenlerin uygulama ile
ilgili izlenimlerini/gözlem notlarını diğer öğretmenlerle paylaşmaları beklenir. Ardından
ortak uygulama sonrası düşünme şekilleri formu oluşturulmalıdır. Her bir öğretmenin
öğrenci çözüm kâğıtları üzerine fikirlerinin alınması ve tüm öğretmenlerin düşüncesini
yansıtan, üzerinde çalışılan modelleme sorusu ile ilgili tek bir form, “ortak düşünme
şekilleri formu” oluşturulması sağlanır. Toplantı sonunda ise, ortak uygulama planı,
uygulamadan gelen dönütlerle revize edilmelidir. Uygulamadan önce varsayımlara
dayalı oluşturulan ortak uygulama planının, uygulamadan gelen öğrenci düşünme
şekillerinin ve uygulamayı yapan öğretmenlerin gözlemlerinin dikkate alınarak,
meslektaşlarıyla tartışmak istedikleri başlıklar çerçevesinde fikir birliğine varılıp
düzenlenmesi sağlanır. Bu düzenlemelerin gerekçeleriyle birlikte açıklanması
beklenmelidir.
Şekil 5.2’deki döngüye ek olarak hizmet içi eğitim programının içeriği incelendiğinde,
öğretmenlerden bireysel olarak, matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme
kullanımı ile ilgili kendilerince önemli gördükleri bir durumu veya problemi belirleyip uygun bir
araştırma sorusu ve bu soruyu araştıracak uygun bir yöntem geliştirmeleri istenmiştir.
Öğretmenin ihtiyaç duyduğu bir bilgiyi, kendi sınıf ortamında kendi imkânlarıyla yürüttüğü bir
araştırma sürecinde edindiğinde, bu öğrenmenin çok daha anlamlı ve dolayısıyla da kalıcı
olacağı belirtilmektedir. Bu süreçte, öğretmenin kendi yaşadığı ve çözmek istediği bir
problemden yola çıkması, öğretmenin araştırma boyunca motivasyonunun son derece
yüksek olmasını sağlamıştır. Bütün araştırma soruları ve süreci göz önüne alındığında,
böylesi araştırma problemleriyle öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri tespit edebilmeleri
için ortam sağlanması ve süreçte etkin rol oynamaları, mesleki gelişim programının temel
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bileşenlerinden biri olmalıdır. Aynı zamanda, modelleme etkinlikleri uygulama programı göz
önüne alındığında, her iki devlet okulunda 7 modelleme etkinliği uygulanmış ve bir yıllık bir
süreyi içermiştir. Program süre olarak ele alındığında bir yıllık süre eğitimin başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesinde yeterli olmuştur. Öğretmenlerin çalıştıkları ortam ve koşullarda
sürdürülen ve onların işleri dışında çok fazla zaman ayırmalarını gerektirmeyen bir yıl süreli
hizmet içi eğitim, öğretmenlerin kazanmaları beklenen bilgi ve farklı düşünme biçimleri
üzerinde etkili olmuştur.
5.2. Matematiksel Modelleme ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Projenin hizmet-öncesi ayağının en önemli hedefi öğretmen adaylarına matematiksel
modellemenin sınıf ortamında kullanımıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, bu
çerçevede lisans düzeyinde açılabilecek bir ders önerisi ve içeriği oluşturmaktı (bk. Ek 29).
Son yıllarda matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasının önemi daha
fazla vurgulanmaktadır (Blum, Galbraith, Henn ve Niss, 2007). Ancak, matematiksel
modelleme kullanımı birçok ülkenin matematik öğretim programında yer almasına rağmen
(Burkhardt, 2006; Lingefjärd, 2006, 2007; Maaß, 2006; Stillman, 2010; TTKB, 2013) yapılan
araştırmalar öğretmenlerin matematiksel modellemeyi sınıf ortamında kullanmadıklarını
göstermektedir (Blum ve Niss, 1991; Doerr, 2006; Sriraman ve Lesh, 2006). Bu bağlamda,
matematiksel modellemenin öğretim sürecinde kullanılmasında öğretmen faktörü önemli hale
gelmektedir. Çünkü, öğretmenlerin modelleme etkinliklerini sınıflarında uygulayabilmeleri,
onların matematiksel modelleme ve modellemenin kullanımı ile ilgili temel bilgi ve becerile
sahip olup olmaları ile yakından ilgilidir. Modelleme etkinliklerinin uygulanmasında da
öğretmenin geleneksel rolünün değişmesi söz konusudur (Chapman, 2007; Doerr, 2007;
Lingefjärd ve Meier, 2010). Bu sebeple modellemenin sınıf ortamında kullanımını sağlamaya
yönelik öğretmen ve öğretmen adaylarına temel bilgi ve becerilerin kazandırılması önemli ve
gereklidir. Nitekim öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, matematiksel modellemenin
öğretilmesini ve modelleme becerilerini geliştirilmesini amaçlayan ders veya hizmet-içi eğitim
geliştirmeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Blomhøj ve Kjeldsen, 2006; Borromeo Ferri
ve Blum, 2009; Kaiser ve Schwarz, 2006; Lingefjärd, 2006). Fakat bu çalışmalarda
tasarlanan derslerin ana hedefinin öğretmen adaylarına modellemenin sınıf ortamında
uygulanması yönelik pedagojik donanımlar kazandırmak değil, matematiksel modelleme
tekniklerini öğretmeye yönelik olduğu görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde öğretmen
adaylarının matematiksel modellemenin kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerine yönelik
çalışmaların yetersiz olduğu ve bu konuda öğretmen yetiştirme programlarında ve hizmet-içi
boyutunda daha fazla araştırma ve çalışma yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (Doerr,
2007; Blum, Galbraith, Henn ve Niss, 2007). Bu nedenle, projenin hizmet-öncesi öğretmen
eğitimi kapsamında “Matematik Öğretmen Adayları için Matematiksel Modelleme” dersi
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öğretmen adaylarına matematiksel modelleme ve modellemenin kullanımı ile ilgili temel bilgi
ve becerileri kazandırma hedefiyle tasarlanmıştır ve uygulanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma
kapsamında yürütülen dersin, öğretmen adaylarına matematiksel modellemenin sınıf
ortamında kullanımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırma amaçlı olması alanyazındaki diğer
modelleme dersi içeriklerinden ayrılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda yapılan uygulama
sonucunda elde edilen bulgular çeşitli boyutlar altında ilgili literatür göz önünde
bulundurularak ilerleyen kısımlarda tartışılmaktadır.
5.2.1. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Bilgi ve Becerisi
Matematik öğretmen adaylarının modelleme bilgi ve becerilerindeki gelişim ve buna
etki eden faktörlere yönelik bulgular raporlanmıştır. Buna göre, matematik öğretmen
adaylarının başlangıçta matematiksel modelleme ile ilgili bilgileri oldukça sınırlı ve yetersiz
iken, süreç sonunda modellemenin ne olduğu, modelleme etkinliklerinin doğası ve pedagojik
olarak nasıl yararlanılabileceği hususlarında önemli fikirler geliştirdikleri gözlemlenmiştir.
Örneğin, modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik olarak öğretmen adayları, gerçekçilik,
açık uçlu olması, birden fazla döngü içermesi, çözüm yöntemine ihtiyaç hissettirmesi,
genellenebilir ve prototip olması ve farklı çözüm yöntemlerine açık olması gibi özellikler
belirlemişlerdir. Ayrıca modelleme etkinliklerinin diğer problemlerden farklılıklarını da belirgin
bir şekilde ortaya koymuşlardır.
5.2.1.1. Modelleme Etkinliklerinin Doğası Bilgisi
Öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik oluşturdukları fikirlerin
birçoğu, Lesh ve diğerleri (2000) tarafından öğretmenlerle yapılan uzun süreli çalışma
sonucunda belirledikleri modelleme etkinliklerinin taşıması gereken özellikler ile benzerlik
göstermektedir. Lesh ve diğerlerinin (2000) modelleme etkinliklerinin taşıması gereken
özelliklere yönelik belirledikleri prensipler olan model oluşturma prensibi, gerçeklik prensibi,
öz-değerlendirme prensibi, model ortaya çıkarma prensibi, model genelleştirme prensibi ve
etkili örnek model (prototip) prensibi bu çalışmaya katılan öğretmen adayları tarafından da
farklı şekillerde dile getirilmiştir. Örneğin, öğretmen adaylarının belirttiği ihtiyaç hissettirme
özelliği Lesh ve diğerlerinin (2000) model oluşturma prensibini ifade etmektedir. Yine
öğretmen adaylarının belirlediği genellenebilir ve prototip olma özelliği de Lesh ve diğerleri
(2000) tarafından da ifade edilmiş olan prensiplerdendir. Kısaca, dönem boyunca 6
modelleme etkinliği üzerinde çalışılması ve bu etkinliklerin özellikleri üzerine yapılan sınıf
tartışmaları, öğretmen adaylarında modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik alanyazında
bahsedilen temel fikirlerin oluşmasını sağlamıştır. Burada birçok araştırmacı tarafından dile
getirilen, öğretmen ve öğretmen adaylarının matematiksel modellemeyi öğrenciler gibi süreci
yaşayarak daha derinlemesine ve ilk elden öğrenmeleri gerektiği görüşünün önemi ortaya
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çıkmaktadır

(Lesh ve Doerr, 2003; Schorr ve Lesh, 2003). Bu çalışmada öğretmen

adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinin doğasına yönelik geliştirdikleri fikirlere
bakıldığında, elde edilen sonuçlar yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinin etkililiği
noktasında yukarıda bahsedilen araştırmacıların görüşlerini doğrular niteliktedir. Nitekim
öğretmen adayları, başlangıçta pek fikir sahibi olmadıkları modelleme etkinliklerinin doğasına
yönelik alanyazında da karşılığı bulunan önemli fikirler geliştirmişlerdir.
Diğer taraftan öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerinin diğer problem türlerinden
farklılıklarına dair süreç sonunda oluşturdukları fikirler genel olarak şunlardır: (i) Çözüm
sürecinin açık olmaması, (ii) Birden fazla matematiksel kavram içermesi, (iii) Çok sayıda
sonuç çıkabilmesi, (iv) Tartışma gerektirdiği için grup çalışmasına uygun olması, (v) Gerçek
hayattan bir durum içermesi ve (vi) Uzun zaman alması. Matematiksel modelleme etkinlikleri
ile geleneksel problemlerin kıyaslanmasında öğretmen adayları tarafından dile getirilen bu
özellikler alanyazında da benzer şekillerde ifade edilmektedir (ör. Lesh ve Doerr, 2003; Lesh
ve Zawojewski, 2007; Mousoulides, Sriraman ve Christou, 2007; Verschaffel, Greer ve De
Corte, 2002; Zawojewski ve Lesh, 2003). Örneğin Lesh ve Doerr’a (2003) göre günümüzde
eğitim sürecinde öğrencilerin daha karmaşık yapıda ve güncel konularla ilgili problemlerle
karşı karşıya getirilmesi gerekmektedir. Yine aynı araştırmacılar geleneksel problemlerin bu
ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu belirtmektedirler. Modelleme problemlerinin doğasının
yapaylıktan uzak daha karmaşık ve otantik problem durumları içerdiğini ifade ederek bunların
öğretim sürecinde kullanılmasını savunmaktadırlar. Öğretmen adayları da Lesh ve Doerr’ın
(2003) vurguladığı bu özelliği süreç sonunda çok sayıda sonuç çıkabilmesi, çözüm sürecinin
açık olmaması gibi özelliklerle ifade etmişlerdir.
5.2.1.2. Matematiksel Modelleme Becerileri
Öğretmen

adaylarının

modellemenin

doğasına

yönelik

bilgilerinde

gelişim

ve

derinleşme açıkça gözlemlenmekle birlikte Modelleme Testi sonuçlarına bakarak modelleme
becerilerinde böyle bir gelişmenin varlığından söz etmemiz pek mümkün görünmemektedir.
Uygulanan her bir etkinlik farklı konu ve kavramlarla ilgili olması ve bir konunun öğretimi
sürecinde ele alınmadığından dolayı öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerini çözme
performanslarına bakarak da böyle bir değerlendirme yapmak mümkün olmamıştır.
Öğretmen adayları da modelleme etkinliklerini çözme becerilerinin gelişip gelişmediği
sorularına kısa bir sürede böyle bir gelişmeden söz etmenin mümkün olmadığı şeklinde
cevap vermişlerdir. Fakat öğretmen adaylarının çoğunluğu esnek düşünme, farklı açılardan
bakma, matematik-gerçek hayat ilişkisine dair geniş bir bakış açısı kazanma ve soruya
çözemem diye önyargılı bakmama gibi noktalarda bu ders sürecinin kendilerini geliştirdiğini
ifade etmişlerdir. Yani çalışmadan elde edilen bulgulara, Modelleme Testinde ele alınan
mikro düzeyde beceriler açısından bakıldığında belirgin bir gelişmeden söz edememekle
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birlikte öğretmen adaylarının matematiksel düşünme ve matematiksel problemlere bakış
açısında önemli gelişmeler olduğu açıkça gözlemlenmektedir.
5.2.2. Öğretmen Adaylarının Modellemenin Öğretim Sürecinde Kullanımı İle İlgili
Düşünceleri
Son yıllardaki yapılan çalışmalar matematiksel modellemenin matematik öğretiminde
önemli bir yaklaşım olarak geliştiğini göstermekte olup birçok ülkenin öğretim müfredatlarında
da matematiksel modelleme kullanımının önemi vurgulanmaktadır

(Burkhardt, 2006;

Lingefjärd, 2006, 2007; Maaß, 2006; Stillman, 2010). Örneğin, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı (TTKB) tarafından yayınlanan ortaöğretim matematik programında da matematik
öğretiminde matematiksel modellemenin kullanılması ve öğrencilerin modelleme becerilerinin
geliştirilmesi açıkça ifade edilmiştir (TTKB, 2013). Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tarafından yayınlanan “Ortaöğretim Projesi: Matematik Öğretmeni Özel Alan
Yeterlikleri”

dokümanında

matematiksel

modelleme,

matematiksel

alan

bilgisinin

yeterliklerinden birisi olarak nitelendirilmiş ve matematik öğretmenin sahip olması gereken bir
yeterlik olarak tanımlanmıştır (MEB, 2011). Fakat, bu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının
başlangıçta matematiksel modelleme ve öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili hiç bilgiye
sahip olmadıkları veya çok yüzeysel bilgilere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Öğretmen
adayları, matematiksel modellemeyi somutlaştırma ve somut materyal kullanımı olarak ifade
etmişlerdir. Bu bulgu, birçok araştırmanın bulguları ile paralellik arz etmektedir (Abromovich,
2012; Borromeo Ferri ve Blum, 2009; Maaβ ve Gurlitt, 2009). Örneğin, Maaβ ve Gurlitt
(2009) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin matematiksel modelleme hakkında
çok az bilgilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Yani öğretmen ve öğretmen adaylarının
matematiksel modelleme ve sınıf ortamında kullanımı bilgilerinin yüzeysel olması farklı
ülkelerde de ortaya çıkan ortak bir sorun olarak görünmektedir. Bu sonuç, öğretim
programları ile hedeflenen kazanımlar ile gerçekte uygulaması yapılan pratikler arasındaki
uyuşmazlıkları açık bir şekilde göstermektedir. Bunun muhtemel sebeplerinden birisi
öğretmen yetiştirme programlarında matematiksel modelleme ve matematik öğretiminde
kullanımına dair derslerin bulunmaması veya yeterince yer almaması olabilir. Bu çalışma
kapsamında uygulanan dersin sonunda ise öğretmen adaylarının matematiksel modellemeye
yönelik algılarının derinleştiği ve daha kapsamlı tanımlamaların ortaya çıktığı görülmüştür.
Dönem sonunda öğretmen adaylarının matematiksel modellemeye yönelik düşüncelerinde
matematiğin günlük hayatla ilişkisini ön plana çıkaran, öğretim sürecinde konu ve
kavramların daha anlamlı öğretilmesi ve motivasyon aracı olması gibi daha geniş ve derin
tanımlamalar ortaya çıkmıştır. Bu bulgu tasarlanan dersin hedefleri ile uyumlu sonuçlara
ulaşıldığını göstermektedir.
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Öğretmen adayları modelleme etkinliklerinin matematik öğretiminde kullanılmasına
yönelik süreç içerisinde olumlu fikirler geliştirmişlerdir. Birçok öğretmen adayı matematiksel
modellemenin

öğretim

sürecinde

kullanılmasının

faydalı

olacağını

ifade

etmiştir.

Öğretmenlerin matematik eğitimi ve öğretimi hakkındaki düşünce ve inançlarının, onların
pratiklerini etkilediği düşünülürse matematiksel modellemenin kullanımına yönelik olumlu
fikirler geliştirmeleri önem bir gelişme olarak görülebilir (Pehkonen ve Törner, 1996). Başka
araştırmacılar

tarafından

yapılan

çalışmalarda

da

benzer

uygulamalar

sonrasında

öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının modellemenin öğretim sürecinde kullanımına
yönelik olumlu görüşler bildirdikleri raporlanmıştır (Kaiser ve Maaβ, 2007; Burkhardt, 2006;
Siller, Kuntze, Lerman ve Vogl, 2011; Maaβ ve Gurlitt, 2011; Kaiser ve Schwarz, 2006;
Blomhøj ve Kjeldsen, 2006). Öğretmen adayları modelleme etkinliklerinin öğretim sürecinde
kullanımına yönelik düşüncelerinde modelleme etkinliklerinin kullanma amacı, kullanım yeri
ve kullanım sıklığı gibi konulara da yer vermişlerdir. Bu bağlamda García, Maaβ ve Wake’ın
(2010)

çalışmasında

da

karşımıza

çıkan

bulgulara

ek

olarak

öğretmen

adayları

modellemenin kullanımı ile ilgili daha geniş ve derinlemesine fikirler belirtmişlerdir. Buna
göre, örneğin matematiksel modellemenin kullanım amacına yönelik olarak, öğretmen
adayları anlamlı matematik öğretimi, öğrencilerin düşünme süreçlerini görme, ölçme ve
değerlendirme, kavramları pekiştirme ve matematiksel kavramların gerçek hayat ilişkisini
kurma gibi bilişsel amaçlar ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları tarafından dile getirilen bu
fikirler,

matematiksel

modellemenin

öğretim

sürecinde

kullanılmasının

gereklilikleri

noktasında alanyazında bahsedilen temel argümanları içermektedir (Doerr ve Lesh, 2011;
Lesh ve Harel, 2003; Lesh ve Lehrer, 2003). Bunun yanında öğretmen adayları modelleme
etkinliklerinin kullanımına yönelik Zbiek ve Conner (2006) tarafından da vurgulanan
öğrencilerin derse motivasyonlarını artırma, matematiğe karşı korku ve önyargılarını kırma
gibi duyuşsal hedefleri de sıklıkla dile getirmişlerdir.

Öğretmen adayları tarafından dile

getirilen bir diğer kazanım olan matematiksel olarak öğrencilerin kendilerini ifade edebilmesi
(iletişim becerisi) ise matematiksel modelleme etkinliklerinin sağlayacağı sosyal bir kazanım
olarak ortaya çıkmıştır (Zawojewski, Lesh ve English, 2003). Lesh ve Doerr (2003) ve diğer
birçok araştırmacı tarafından modelleme etkinliklerinin bir özelliği olarak vurgulanan bu
kazanımın öğretmen adayları tarafından ifade edilmesi, tasarlanan dersin hedeflerine
ulaştığını göstermektedir.
Öğretmen adayları, ayrıca modelleme etkinliklerinin kullanım amacına bağlı olarak
dersin veya konunun hangi aşamasında kullanılması gerektiğine yönelik faklı fikirler ifade
etmişlerdir.

Buna göre, anlamlı matematik öğretimini amaçlayan öğretmen adayları

modelleme etkinliklerini konun öncesinde kullanmayı düşünürken, öğretilen kavramların
pekiştirilmesi amaçlı kullanmayı düşünenler ise daha çok konu sonrasında kullanmayı
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düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları tarafından kullanım amacı ve kullanım
yerine yönelik farklı fikirler alanyazında süregelen tartışmalarda da karşımıza çıkmaktadır
(Lesh, Yoon ve Zawojewski, 2007; Yoon ve diğerleri, 2010). Modelleme etkinliklerinin
kullanım zamanlaması ve dersin hangi aşamasında kullanılacağı önemli olup bununla ilgili iki
temel yaklaşım söz konusudur. Bunlardan ilki konu öncesinde kullanımdır ki öğretilmek
istenen matematiksel konu ya da kavramın öğrencilere modelleme etkinlikleri yardımıyla
sezgisel anlamda ihtiyaç olarak hissettirilmesi hedeflenir (ör. Doorman ve Gravemeijer, 2009;
Lesh ve Doerr, 2003). Bu yaklaşımda, gerçek yaşamdan bir problem durumundan hareketle
öğrencileri öğretilmek istenen konu ya da kavrama ulaştırma hedeflenir. Bu durum
öğrencilerin gerçek yaşam durumunu matematikselleştirmelerini içermektedir (Lesh ve
diğerleri, 2007; Yoon ve diğerleri, 2010). İkinci yaklaşım ise modelleme etkinliklerinin
matematiksel konu veya kavramlar öğretildikten sonra uygulanmasıdır. Bu durumda,
modelleme etkinlikleri daha çok hazır verilen konu ve kavramların uygulanması ve
pekiştirilmesi amaçlı kullanılmaktadır (Haines ve Crouch, 2007; Lesh ve diğerleri, 2007; Yoon
ve diğerleri, 2010). Diğer yandan, öğretmen adayları modelleme etkinliklerinin öğretim
sürecinde kullanılmasının doğurabileceği bazı zorlukları da dile getirmişlerdir. Alanyazın
incelendiğinde matematiksel modellemenin matematik öğretiminde kullanılması sürecinde,
öğretmenler için caydırıcı olabilen birçok zorluğun ortaya çıkabileceği belirtilmektedir
(Burkhardt, 2006; Blomhøj ve Kjeldsen, 2006). Bu çalışmaya katılan öğretmen adayları da
benzer zorlukları dile getirmişlerdir. (i) Modelleme etkinliklerinin uzun zaman alması, (ii)
kalabalık sınıflarda uygulanmasının zor olacağı ve (iii) mevcut müfredat yapısı göz önüne
alındığında bu tür uygulamaların konuların yetiştirilememesine sebep olması, öğretmen
adayları tarafından dile getirilen modellemenin sınıf uygulamalarında ortaya çıkabilecek
zorluklardır.
5.2.3. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modellemenin Matematik Öğretiminde
Kullanımı İle İlgili Bilgi ve Becerileri
5.2.3.1. Matematiksel Modelleme Uygulamalarında Öğretmenin Rolü
Modelleme etkinlikleri, matematik öğretmenlerinin kendilerini geliştirebilmeleri için bir
fırsat olarak görülmektedir (Doerr ve Lesh, 2003; Koellner-Clark ve Lesh, 2003; Schorr ve
Lesh, 2003). Geleneksel öğretim yaklaşımlarında öğretmen sahip olduğu farklı modelleri
öğrencilere aktarmaktadır. Aynı zamanda öğretmenin sahip olduğu modelleri geliştirmesi için
zorlayıcı bir sebep olmadığı gibi böyle bir kaygısı da yoktur. Ancak modelleme etkinliklerinin
öğretim sürecinde kullanılmasında öğretmenin rollerinde önemli değişiklikler söz konusu
olmaktadır (Blum ve Niss, 1991; Doerr, 2007; Doerr ve Lesh, 2003; English, 2003; Lesh ve
Doerr, 2003; Lesh ve diğerleri, 2000; Lesh ve Lehrer, 2003; Niss ve diğerleri, 2007; Olivera
ve Barbosa, 2008). Doerr (2006) matematiksel modellemenin uygulanması sürecinde
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öğretmenlerin (i) belirsiz, açık olmayan fikirleri dinleyebilme, (ii) öğrencilerin fikirlerini ifade
edebilmeleri için uygun temsil ve gösterimler önerebilme, (iii) beklenmedik fikir ve çözüm
yaklaşımlarını yorumlayıp, geri dönüt verebilme ve (iv) öğrencileri ilgili kavramlara
yönlendirebilme gibi becerilere sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Bu ve benzeri
beceriler

geleneksel

öğretmen

rolünün

farklılaşmasını

gerektirmektedir.

Modelleme

etkinliklerinin uygulanması sürecinde farklı çözüm yollarını ve düşünme şekillerini
değerlendirebilmek ve öğrencilere uygun geri dönütler verebilmek için öğretmenler kendi
sahip olduğu zihinsel model sınırlarını zorlamak durumunda kalacaktır. Bu bağlamda
modelleme etkinliklerinin sınıf uygulamaları öğretim için bir araç olmanın yanında,
öğretmenler için sürekli bir mesleki gelişim ortamı olarak görülebilir (Lesh ve Doerr, 2003;
Schorr ve Lesh, 2003).
Bu çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının öğretmenin modelleme uygulamaları
sürecinde değişen rollerine yönelik önemli fikirler geliştirdiklerini göstermektedir. Öğretmen
adayları modelleme etkinlikleri çözüm sürecinde öğrencilerden gelen beklenmedik fikirleri
anlama, değerlendirme ve geribildirim verebilmek için uygulamayı yapan öğretmenin güçlü
bir alan bilgisine sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır. Öğretmen adayları, modelleme
etkinliklerinin doğası bilgisinin de uygulama yapacak öğretmenler için önemli olduğunu
belirtmişlerdir. Buna gerekçe olarak ise modelleme etkinliklerinin geleneksel problem çözme
şeklinde uygulandığı takdirde amacına ulaşmayacağını ifade etmişlerdir. Başka bir deyişle,
modelleme etkinlikleri çözüm sürecinde yönlendirmeler yapılarak ve sonrasında doğru
cevabın direk öğretim yöntemiyle çözülmesi şeklinde uygulandığı takdirde, bir kavrama
ihtiyaç hissettirme ve o kavramı sezgisel olarak ortaya çıkararak daha anlamlı bir şekilde
öğretme amaçlarının gerçekleştirilemeyeceği öğretmen adayları tarafından dile getirilmiştir.
Bu bağlamda, öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin doğası bilgisi, onlara modelleme
etkinliklerini geleneksel problem çözme uygulamalarından farklılığı bilgisini de sağlamaktadır.
Öğretmen adayları, modelleme etkinliklerinin uygulama şeklinin geleneksel problem çözme
uygulamalardan farklılığını da vurgulayarak, sınıf yönetimi, tartışma ortamının organize
edilmesi ve etkinliğin sonuca bağlanması gibi hususlarda öğretmenlerin yeterli pedagojik
donanımlara sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır. Öğretmen adayları tarafından dile
getirilen bu görüşler alanyazında da karşımıza çıkmaktadır. Matematiksel modellemenin
matematik öğretiminde kullanımı için öğretmenlerin güçlü bir alan bilgisine sahip olması
gerektiği Blum ve arkadaşları (2001) tarafından dile getirilmektedir. Modelleme etkinliklerinin
doğası bilgisi ve sınıfta uygulamaya yönelik pedagojik donanımlar Lesh ve Lehrer (2003),
Doerr (2007), Blum ve Niss (1991), ve Blum ve diğerleri (2001) ve başka birçok
araştırmacılar tarafından benzer şekillerde dile getirilmektedir.
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Öğretmen adayları matematiksel modelleme uygulamaları esnasında öğretmenlerin
rolüne yönelik daha hususi fikirler ifade etmişlerdir. Örneğin, öğretmen adayları matematiksel
modellemenin

sınıf

ortamında

uygulanması

esnasında

öğretmenlerin

direk

cevabı

söylemeden, öğrencilerin düşünme şekillerini irdeleyici uygun sorularla yönlendirme
yapmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca, öğretmenlerin bu sorularla öğrencilerin kendi
hatalarını fark etmelerini sağlaması gerektiği ve hedeflenen matematiksel fikri öğrencilerin
kendilerinin ortaya çıkarmasını sağlayabilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Öğretmen
adaylarının öğretmenin rolüne yönelik dile getirdikleri bu ve benzeri fikirlerini dersi yürüten
araştırmacının modelleme etkinlik uygulamalarındaki yaptıklarından örnekler vererek
destekledikleri görülmüştür. Bu durum, pedagojik bir becerinin öğretmen adaylarına bizzat
uygulaması yapılarak daha etkili bir şekilde kazandırılabileceğini göstermektedir. Öğretmen
adaylarının dikkat çekmiş olduğu bu husus birçok araştırmacı tarafından öğretmenlerin sahip
olması gereken en önemli donanım olarak vurgulanmaktadır (Antonius ve diğerleri, 2007;
Barbosa, 2001; Doerr, 2007; Lingefjärd ve Meier, 2010). Öğretmen adayları ayrıca,
öğretmenlerin matematiksel modelleme bilgisine sahip olması gerektiğini ve konuya uygun
etkinlik seçebilme becerisinden bahsetmişlerdir. Öğretmen adayları tarafından süreçte dile
getirilen bu beceriler, alanyazında Doerr (2007) gibi araştırmacılar tarafından da dile getirilen
bilgi ve becerilerdir.
Alanyazında
kullanımının

matematiksel

öğretmenlerin

modelleme

sahip

olması

uygulamalarında

gereken

teknoloji

donanımlardan

bilgisinin

ve

olduğu

dile

biri

getirilmektedir (Burkhardt, 2006; Lingefjärd, 2007). Bu çalışma kapsamında, öğretmen
adayları teknoloji kullanımının matematiksel modelleme sürecinde önemli olduğunu, çözüm
sırasında işlemlerin hızlı sonuçlandırılmasında, ileri hesaplama gerektiren durumlarda
kendilerine kolaylık sağladığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmen adayları
modelleme sürecinde teknolojinin bazı zorluklar oluşturabileceğini de dile getirmişlerdir.
Örneğin, bazı teknolojik araçların karmaşıklığı ve sağlam bir ön bilgi gerektirmesi gibi
sebeplerden kaynaklanan kullanım güçlüğü ve zorlukların ortaya çıkabildiğini ifade
etmişlerdir.
5.2.3.2. Matematiksel Modelleme Uygulamalarında Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi ile ilgili olarak öğretmen adayları öğretmenin iyi bir organizatör olması
gerektiğini vurgulamışlardır. Grup çalışma sürecinde sınıfta oluşan kaotik durumun
öğretmenlerin geleneksel disiplin anlayışına uygun olmadığını, öğretmenin buna alışmasının
kolay olmayacağı görüşleri dile getirilmiştir. Öğretmen adayları tarafından da dile getirilen
disiplin sorunu ve grup çalışmaları sürecinde oluşan kaotik durum alanyazında Blum ve Niss
(1991) tarafından vurgulanan modelleme etkinliklerinin uygulama sürecinde öğretmenlerde
sınıfı

yönetememe

anlamında

bir

eksiklik

ve

tehdit

hissi

oluşturduğu

bulgusunu
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desteklemektedir. Öğretmenin aktaran öğrencinin de alıcı olduğu geleneksel öğretim
yöntemiyle kıyaslandığında modelleme uygulamalarında öğrencilerin aktif katılımı söz
konusudur (Lesh ve Doerr, 2003). Bu aktif katılım öğretmen adayları tarafından öğrencilerin
birbirlerinden çok şey öğrenmesi şeklinde vurgulanmıştır. Modelleme uygulamalarında sınıf
yönetimine ilişkin olarak, öğretmen adayları öğretmenin grupları dolaşarak öğrencilerin nasıl
düşündüğünü anlamaya çalışma, uygun sorularla onları yönlendirme ve grup çalışma
sürecinde oluşan kaotik sınıf ortamını iyi yönetme gibi fikirler belirtmişlerdir. Modelleme
uygulamalarında öğretmenin rolü ve sınıf yönetimine yönelik bu fikirler alanyazında birçok
araştırmacı tarafından ifade edilmektedir (ör. Blum ve Leiß, 2007; Doerr, 2007; Lesh ve
Doerr, 2003; Lingefjärd ve Meier, 2010; Schorr ve Lesh, 2003). Bu bağlamda, uygulanan
ders matematiksel modellemenin etkinliklerinin uygulama sürecinde sınıfın nasıl idare
edilmesi gerektiği noktasında öğretmen adaylarına temel bilgi ve becerileri sağlamıştır.
Diğer taraftan, Blum ve Niss (1991), Niss ve diğerleri (2007) ve Maaβ ve Gurlitt (2011)
tarafından dile getirilen öğretmenlerin modellemeyi sınıf ortamında kullanmada tereddüt
etmeleri veya kullanmamaları da farklı ülkelerde ortak bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Bunun önemli bir nedeni öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adaylarına modelleme
etkinlikleri uygulama deneyiminin yaşatılmaması olabilir. Nitekim alanyazında raporlanan
öğretmen adaylarına yönelik modelleme dersi içeriklerine bakıldığında bu tür mikro-öğretim
tarzında uygulama deneylerinin pek olmadığı görülmektedir (Borromeo Ferri ve Blum, 2009;
Doerr, 2007; Lingefjärd, 2006; Maaβ ve Gurlitt, 2011). Öğretmen adaylarına modellemenin
sınıf ortamında kullanılmasına yönelik bu tür deneyimlerin yaşatılması Niss, Blum ve
Galbraith (2007) ve Blomhøj ve Kjeldsen (2006) gibi araştırmacılar tarafından da
vurgulanmaktadır. Alanyazındaki bu söylemler dikkate alınarak dersin içeriğine konulan bu
uygulama deneyimi ile öğretmen adayları öğretmen olduklarında modelleme etkinliklerini
sınıf ortamında uygularken karşılaşabilecekleri olası durumları ve sorunları görmüşlerdir. Bu
deneyim onlara uygulama anlamında az da olsa tecrübe kazandırmıştır. Öğretmen adayları,
süreçte öğrenmiş oldukları bilgilerin beceriye dönüşebilmesi için daha fazla uygulama
yapmaları gerektiğini ifade etmişlerse de bu çalışma mevcut literatüre modelleme dersi
kapsamında öğretmen adaylarına uygulama deneyimi kazandırma fikri anlamında bir
katkısının olabileceği düşünülmektedir. Öğretmen adayları modelleme etkinliği geliştirme
sürecinin kendilerine “Bir modelleme etkinliği nasıl geliştirilir ve uygulanır?” sorusunun
cevabını yaşayarak ve görerek öğrenme fırsatı sunduğunu dile getirmişlerdir. Bu anlamda
Lesh ve Lehrer (2003), Schorr ve Lesh (2003) ve Kuntze (2011) gibi araştırmacıların da
vurguladığı gibi öğretmen adaylarının modelleme etkinliği geliştirme ve geliştirdikleri
etkinlikleri test etme imkânı bulmaları, onları bu sürece daha donanımlı hazırlayabilmek
açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, öğretmen adayları dönem sonunda kendi
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geliştirdikleri bir modelleme etkinliğini sınıf ortamında mikro-öğretim şeklinde uygulama
imkânı bulmuşlardır. Bu deneyim öğretmen adaylarına modelleme etkinliklerinin uygulama
sürecinde öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi gibi konularda süreçte edindikleri fikirleri
olgunlaştırma fırsatı sağlamıştır.
Öğretmen adayları ayrıca modelleme etkinliklerinin sınıfta uygulanma yöntemine
yönelik olarak grup çalışmasını ifade etmişlerdir. Modelleme etkinliklerinin grup çalışması
şeklinde uygulanması alanyazında araştırmacıların birleştiği ortak bir görüştür (Borromeo
Ferri ve Blum, 2009; Galbraith ve Clatworthy, 1990; Ikeda ve Stephens, 2001; Leavitt ve
Ahn, 2010; Maaß ve Gurlitt, 2011; Zawojewski, Lesh ve English, 2003). Modelleme
etkinliklerinin grup çalışması şeklinde uygulanması gerekliliği fikrini, öğretmen adayları kendi
grup çalışma süreçlerinin verimliliğini ve birbirlerinden çok şey öğrendiklerini vurgulayarak
ifade etmişlerdir. Grupları oluştururken dikkat etmeleri gereken hususların olduğunu, gruptaki
üye sayısının sınıfın durumuna göre 3 ile 5 arasında olabileceği gibi noktalarda da görüş
bildirmişlerdir. Bu noktada, öğretmen adaylarına modelleme etkinliği çözme deneyiminin
yaşatılması onların modellemenin öğretim sürecinde kullanımına yönelik pedagojik
bilgilerindeki gelişime önemli katkılar sağladığı söylenebilir.
5.2.3.3. Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi
Araştırmanın bulguları, “Öğretmenler için matematiksel modelleme” dersinin matematik
öğretmen

adaylarının

alan

bilgisi

ve

pedagojik

alan

bilgilerine

katkı

sağladığını

göstermektedir. Öğretmen adayları modelleme etkinliklerini çözerken sahip oldukları
matematik bilgilerini ortaya koyma, test etme ve revize etme imkânı bulmuş ve böylelikle
modelleme etkinlikleri çözümüyle temel matematik kavramların hatırlamış, bu kavramları
pekiştirmiş ve matematiksel konu ve kavramların gerçek hayat uygulamalarını görmüşlerdir.
Öğretmen adaylarının belirli bir konuda (ör. türev, trigonometri, fonksiyonlar vb.) alan
bilgilerini geliştirmek veya araştırmak bu çalışmanın hedeflerinden değildir. Öğretmen
adaylarının etkinliklerin içerdiği konu ve kavramlarla ilgili bilgilerinde önemli bir değişim
gözlemlenmese de onların mevcut bilgilerindeki bazı eksikliklerini görmeleri sağlanmıştır.
Öğretmen adaylarının konu alan bilgisinin de değişim olmamasının sebebi uygulanan
modelleme etkinliklerinin birbiri ile ilişkili veya birbirinin devamı konulardan seçilmemesi ve
ayrıca bu etkinliklerin bir konunun öğretimine yönelik olarak uygulanmamasıdır. Bu durum bu
çalışmanın sınırlılığı olup, modelleme etkinliklerinin öğretmen adaylarının konu alan bilgisine
katkısını incelemek için benzer kavramları içeren etkinliklerin bir konu veya kavramın
öğretilmesi sürecinde uygulanmasını içeren çalışmalar gereklidir.
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5.2.3.4. Öğretmen Adaylarının Öğrenci Düşünme Şekilleri Bilgisi
Lesh ve Doerr (2003), Doerr ve English (2003; 2004) gibi araştırmacılara göre
öğrencilerin düşünme şekilleri bilgisi öğretmenlerin sahip olması gereken çok önemli bir
donanımdır. Modelleme etkinliklerinin öğretim sürecinde kullanımı esnasında bu bilgi daha
önemli halde gelmektedir.
Öğrenci

düşünme

şekilleri

çalışmaları

sürecinde,

öğretmen

adaylarının

ilk

uygulamalardaki tahmin ve değerlendirmelerine bakıldığında, oldukça yüzeysel ve kendi
düşünme şekilleri ile sınırlı yorumlar yaptıkları gözlemlenmiştir. Bu durum, öğretmen
adaylarının öğrencilerin düşünme şekilleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları şeklinde
yorumlanabilir (Ball, 1988). Sonraki öğrenci düşünme şekilleri uygulamalarında, öğretmen
adaylarının tahmin ve değerlendirmelerindeki derinlik, benzerlik ve tutarlılıkların arttığı
görülmektedir. Öğretmen adayları, son uygulamalarda öğrencilerin düşünme şekilleri ile ilgili
tahmin ve değerlendirmelerinde sadece kendi çözüm yaklaşımları ile sınırlı kalmayıp, lise
öğrencisi seviyesine uygun çok çeşitli ve detaylı tahminlerde bulunabilmişlerdir. Bunun
yanında, öğretmen adayları öğrencilerin çok farklı şekillerde düşünebileceğini, öğrencilerden
yansıyan bu düşünme şekillerinin öğretmenlerin beklemediği kadar iyi düzeyde olabileceği
gibi, beklenmedik basit zorluklar barındırabileceğini de görmüşlerdir. Böylelikle, öğretmen
adayları, modelleme etkinliklerinde öğrencilerin kendilerinden çok daha farklı ama özgün ve
mantıklı çözüm yolları üretebildiklerini fark etmişlerdir. Bu sonuç, Kazemi ve Franke’nin
(2004) çalışmasında elde edilen bulgularla paralellik arz etmektedir. Ayrıca bu sonuç, Doerr
ve Lesh (2003) ve Schorr ve Lesh (2003) gibi araştırmacılar tarafından dile getirilen,
öğretmenlerin öğrenci düşünme şekilleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları
gerektiği görüşü bağlamında öğretmen adayları için önemli bir kazanım olarak yorumlanabilir.
Öğretmen adayları, ayrıca öğrencilerden gelen farklı düşünme şekillerinin sezgisel
yapıda olduğunu fark etmişlerdir. Bu öğretmen adaylarına, öğrencilerin sezgisel düşünme
şekillerinin

uygun

yönlendirmelerle

daha

sağlam

formel

matematiksel

bilgiye

dönüştürülebileceği noktasında bir öngörü kazandırmıştır. Hatırlanacağı üzere, sezgisel
düşünme şekillerinin ortaya çıkarılarak formel matematiksel fikirlere dönüştürülmesi
modelleme etkinliklerinin öğretim sürecinde kullanılmasının temel argümanlarındandır
(Gravemeijer, 2002; Lesh ve Doerr, 2003).
Matematiksel modelleme etkinliklerinin geleneksel problemlerden farklı olarak güçlü
yanlarından biri öğrencilere farklı düşünme yapılarını ortaya çıkarmalarına, bunlar üzerinden
kendi çözüm stratejilerini geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlamasıdır. Bu
çalışmaya katılan öğretmen adayları da, öğrencilerin farklı çözüm yaklaşımlarını görebilme,
öğrencilerin yapabilecekleri olası hatalardan haberdar olma, öğrencilerin matematiksel
kavramlar hakkında nasıl düşündüklerini, nerelerde zorluk çektiklerini görebilme bakımından
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modelleme etkinliklerinin uygun ortam oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları
modelleme etkinlikleri üzerine öğrenci çözümlerini içeren öğrenci çözüm kâğıtlarını
incelerken ve bu çözüm yollarını geliştirirken farklı fikirlerini açıkça ortaya koydukları,
fikirlerini revize ettikleri grup tartışma süreçlerini içeren video görüntülerini izlerken
öğrencilerin birbirinden farklı doğru ve yanlış düşünme süreçlerini gözlemleyebilmiştir.
Böylece, zamanla yüzeysel ve kendi düşünme şekilleri ile sınırlı tahminlerden öte
öğrencilerin seviyelerine uygun daha çeşitli ve detaylı tahminlerde bulunabilmişlerdir. Aynı
zamanda öğretmen adayları öğrencilerin farklı düşünme yollarını, çözüm yollarını, hatalarını
ve

zorluklarını

fark

edebilmiş,

öğrencilerin

çözümlerini

daha

derinlemesine

yorumlayabilmişlerdir. Sonuç olarak, modelleme etkinlerinin kullanımı, öğretmen adaylarının
öğrenci düşünme şekillerini anlama bakımından pedagojik alan bilgilerini geliştirmesine
yardımcı olmuştur.
5.3. Sonuç ve Öneriler
Matematik öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin öğretim sürecinde
kullanılması ile ilgili mesleki gelişimlerine katkıda bulunacağı öngörülen lisans öğretimi
düzeyinde bir ders tasarlamak bu projenin temel hedefinden birisiydi (bk. Ek 29). Bu
bağlamda, ilgili alanyazındaki çalışmalar kapsamlı bir şekilde incelenerek öğretmen
adaylarına yönelik bir matematiksel modelleme dersi tasarlanmış ve uygulamalardan elde
edilen sonuçlarla geliştirilmiştir. Proje kapsamında öğretmen adayları için geliştirilen bu ders,
alanyazında raporlanan modelleme derslerinden amaç, içerik ve uygulama yöntemleri
bakımından farklılıklar içermektedir. Alanyazındaki çalışmalarda bahsedilen modelleme
derslerinde matematiksel modelleme ve tekniklerinin öğretilmesi (ör., Lingefjärd, 2006) veya
matematiksel modelleme becerilerinin kazandırılmasına yöneliktir (ör., Kaiser ve Schwarz,
2006). Bu çalışma kapsamında geliştirilen ve uygulanan ders ise alanyazında eksikliği birçok
araştırmacı tarafından vurgulanan (ör., Blum, 2002; Kaiser, Blomhøj ve Sriraman, 2006)
matematiksel modellemenin öğretim sürecinde kullanımı ve bunun için öğretmenlerin sahip
olması gereken donanımlara odaklanmaktadır. Alanyazında sıklıkla vurgulanan matematik
öğretmenlerinin matematiksel modellemeyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgi
ve becerilerin nasıl kazandırılacağına ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç olması (Doerr,
2006, 2007; Kaiser ve diğerleri, 2006), bu çalışmayı değerli kılmaktadır. Yapılan analizler,
öğretmen adayları için geliştirilen modelleme dersinin amacına hizmet ettiği, öğretmen
adaylarının matematiksel modelleme hakkında, dersi almadan önceki bilgilerine nazaran
daha doğru ve kapsamlı bilgiler edindikleri görülmüştür. Bunun yanında bu ders kapsamında
öğretmen adaylarının bizzat yaparak ve yaşayarak bir öğrenme sürecinden geçmiş olmaları,
matematiksel modelleme etkinliklerini tıpkı bir öğrenci gibi çözmeleri, modelleme sürecinde
öğrencilerin geçtikleri aşamalardan geçmiş olmaları muhtemel öğrenci düşünme süreçleri
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hakkında önemli fikirler geliştirmelerine olanak sağlamıştır. Ayrıca, etkinliklerin uygulanma
sürecinde dersi yürüten araştırmacının derslerdeki “öğretmen” rolü öğretmen adayları için
önemli bir model olmuştur.
Bu çalışma kapsamında elde edilen öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili bulgular ve
sonuçlara

göre,

öğretmen

adaylarına

matematiksel

modelleme

etkinlik

uygulama

deneyimlerinin yaşatılmasının önemini ortaya çıkmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde pedagojik
alan bilgisinin yanında, modelleme etkinliklerinin doğası, matematik öğrenme ve öğretmedeki
önemi gibi konularda öğretmen adayları kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca,
bu çalışmada olduğu gibi, modelleme etkinlikleri kullanılarak elde edilmiş öğrenci çözüm
kâğıtları veya bu çözüm süreçlerini içeren video görüntüleri gibi çalışmaların incelettirilmesi
de öğretmen adaylarına zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.
Diğer taraftan, bu çalışmada modelleme etkinlikleri seçilirken ve uygulanırken birbiri ile
ilişkili konulardan seçilmesi hususu göz önünde bulundurulmuş olsa da, aynı konu odaklı
etkinlikler takip edilmemiştir. Öğretmen adaylarının belirli bir konuda (örneğin türev,
trigonometri, fonksiyonlar vs.) pedagojik alan bilgisini geliştirmek bu çalışmanın bir hedefi
olmadığından, öğretmen adaylarının belli bir konu alanına özgü öğrenci düşünme şekillerine
yönelik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi incelenmemiştir. Ancak, öğretmen adaylarının belli
bir matematiksel konuda öğrenci düşünme şekilleri ile bilgilerinin gelişimi o konuyu daha iyi
öğretmeleri

açısından

önemlidir.

Bu

sebeple,

araştırmacılara

gelecekte

yapılacak

çalışmalarda, uygulanacak modelleme etkinlikleri tek bir konu alanına özgü seçilerek
öğretmen adaylarının bu konu alanına yönelik öğrenci çözüm yaklaşımları, zorlukları ve
hataları ile ilgili öğrenci düşünme şekillerine yönelik pedagojik alan bilgisindeki gelişiminin
incelenmesi önerilmektedir.
Proje kapsamında elde edilen bulgular, öğretmen adayları için geliştirilen matematiksel
modelleme dersinin (bk. Ek 29), dersin amaçlarına uygun olarak yürütüldüğünde öğretmen
adaylarının matematiksel modelleme ve modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında kullanımına
dair önemli fikirler geliştirebileceği ve gerekli bilgileri edinme noktasında başarılı ve etkili
olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamada, dersin başarılı ve etkili bir şekilde
uygulanabilmesi için öneriler aşağıda belirtilmektedir:
•

Dersi yürütecek olan öğretim elemanlarının dersin amaçlarını ve kazanımlarını bir
bütün olarak dikkate alması,

•

Proje kapsamında geliştirilen “Modelleme Etkinliklerini Uygulama Yönergesinin” takip
edilmesi,
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•

Proje kapsamında geliştirilen modelleme etkinliklerinin uygulanmadan önce öğretim
elemanları tarafından çözülmesi ve olası bütün çözüm yollarının ortaya konulmaya
çalışılması,

•

Dersi yürütecek olan öğretim elemanının modelleme etkinliklerini uygularken mümkün
olduğunca öğrencilerin çözüm yollarına doğrudan müdahale etmemesi, eğer yanlış
yolda iseler direk cevabı söylemeden doğru yola yönlendirici sorular sorması,

•

Dersi yürütecek öğretim elemanının modelleme etkinlikleri uygulama sürecinde bütün
grupları dolaşmak suretiyle ortaya çıkan farklı çözüm yöntemlerinden haberdar
olması,

•

Dersi yürütecek olan öğretim elemanı uygulama sonunda ortaya çıkan farklı çözüm
yöntemlerini sınıf içerinde sundurarak bunların üzerinde öğrencilerin tartışmalarını
sağlaması ve en sonunda genel bir toparlamayla uygulamayı sonlandırması.
Öğretmen adaylarının bu ders kapsamında matematiksel modellemenin öğretim

sürecinde kullanımına yönelik bilgi düzeyinde önemli fikirler geliştirmesine karşın, öğrenilen
bu bilgilerin beceri düzeyine taşıyarak pratiğe aktarmaları önem arz etmektedir. Bu anlamda,
öğretmen adaylarının bu ders kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri, “Okul Deneyimi” ya da
“Öğretmenlik

Uygulaması”

gibi

dersler

kapsamında

okullarda

uygulayarak

tecrübe

kazanmaları ve öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanabilir. Böyle bir
uygulama

öğretmen

adaylarının

matematiksel

modellemenin

öğretim

sürecinde

kullanılmasına yönelik bilgilerine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, bu çalışma
kapsamında geliştirilen ve sonuçları raporlanan dersin farklı bağlam ve öğretmen adayı
grupları üzerinde uygulanması suretiyle araştırmalar devam ettirilebilir. Böylece, bu çalışma
kapsamında elde edilen bulguların farklı bağlam ve gruplarda nasıl ortaya çıktığı araştırılarak
ülkemizde matematiksel modellemenin sınıf ortamında kullanımına yönelik öğretmen
adaylarının hem mevcut durumlarının ortaya konması hem de bu konudaki gelişimlerinin
desteklenmesi sağlanabilir.
Projenin hizmet-öncesi öğretmen eğitimi ile ilgili bulguları önceki bölümlerde ele
alındığı üzere alanyazındaki bulgularla paralellik arz etmektedir. Ayrıca bu uygulama,
matematiksel

modelleme

alanyazınında

eksikliği

ve

üzerinde

çalışılması

gerektiği

vurgulanan, modelleme etkinliklerinin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili temel bilgi ve
becerileri geliştirmeye yönelik hizmet-içi eğitim uygulamaları ve lisans ders tasarımları için iyi
bir örnek teşkil edebilecektir (Doerr, 2006; 2007; Niss ve diğerleri, 2007). Öğretmen
adaylarının matematiksel modelleme ve sınıf ortamında kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerini
geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu dersin (bk. Ek 29) uygulanma sürecinde elde edilen
bulgular genel olarak aşağıda özetlenmiştir.
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•

Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme algıları başlangıçta çoğunlukla
“somutlaştırma

ve

görselleştirme”

iken,

ders

sürecinde

ve

sonunda

daha

derinlemesine tanımlar verecek kadar değişmiştir.
•

Öğretmen adayları dersin başında pek fikir sahibi olmadıkları matematiksel
modelleme ve modelleme etkinliklerinin doğasıyla ilgili temel bilgileri edinmişlerdir.
Modellemenin tanımı ve modelleme etkinliklerinin taşıması gereken özelliklerle ilgili
olarak belirttikleri fikirler alanyazında yapılan tanımlamalarla paralel olmuştur.

•

Matematiksel modelleme etkinlikleri ile geleneksel problemleri benzerlikler ve
farklılıklar açısından alanyazında da vurgulanan noktaların birçoğuna değinerek
karşılaştırabilecek seviyeye ulaşmışlardır.

•

Modelleme Testi sonuçlarına bakıldığında öğretmen adaylarının matematiksel
modelleme becerilerinin geliştiğini söylemek pek mümkün değildir. Bununla birlikte
öğretmen adayları sorulara farklı açılardan bakabilme, daha farklı çözüm yolları
düşünebilme ve matematiksel düşünme anlamında geliştiklerini ifade etmişlerdir.

•

Dersi almadan önce öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinin
sınıf ortamında kullanımına yönelik düşünceleri ve inançları henüz oluşmamışken,
ders sonunda bu konu ile ilgili kapsamlı ve genellikle olumlu fikirler geliştirmişlerdir.

•

Öğretmen adaylarının modellemenin sınıf ortamında kullanımı ile ilgili olumlu
görüşlerinin dışında modelleme etkinliklerini kullanma amacı, kullanım yeri, kullanım
yöntemi ve kullanım sıklığı gibi alt boyutlarda düşünce ve görüşlerini dile getirdikleri
görülmüştür.

•

Öğretmen adayları modelleme etkinlikleri kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve
zorluklar noktasında alan yazınındaki bulgulara paralel düşünceler ifade ettikleri
görülmüştür.

•

Öğretmen

adayları

matematiksel

modelleme

etkinliklerinin

çözüm

sürecinde

teknolojinin çoğunlukla faydalı olduğunu (Örneğin çözüm sürecini hızlandırması,
hesaplama işlemlerini kısaltması gibi), ancak buna karşın bazı ileri teknolojik araçların
kullanımının önbilgi gerektirmesi nedeniyle etkisiz kalabildiklerini belirtmişlerdir.
•

Modelleme

etkinliği

geliştirme

ve

uygulama

çalışması

süreçte

geliştirdikleri

modelleme etkinliklerinin doğası ve uygulama bilgilerini derinleştirmelerine katkıda
bulunmuştur. Alanyazında eksikliği dile getirilen modelleme etkinliği uygulama
deneyiminin öğretmen adaylarına kazandırabilecekleri noktasında biz araştırmacılara
da öngörüler kazandırmıştır. Öğretmen adayları, uygulama deneyimi ile modelleme
sürecinde öğretmenin rolü hakkında daha fazla bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı
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bulduklarını belirterek, bu öğrendikleri bilgiler ışığında uygulama yapmayı düşünen
öğretmenlere

modelleme

etkinliklerinin

sınıf

ortamında

kullanımına

yönelik

tavsiyelerde bulunmuşlardır.
•

Öğretmen adaylarının modelleme etkinliğini sınıf ortamında kullanımı için bir
öğretmenin sahip olması gereken donanımlara yönelik görüşleri alan bilgisi,
modelleme kullanımı bilgisi, modelleme ve modelleme etkinliklerinin doğası bilgisi
temaları altında olmuştur.

•

Öğretmen

adayları

modelleme

etkinliklerinin

sınıf

ortamında

kullanılmasının

öğrencilerin düşünme yapılarını ve kavram hatalarını anlamak için kullanılabileceği
fikrini geliştirmişlerdir. Öğrenci düşünme şekilleri çalışmasının da bu noktada
kendilerine faydalı olduğunu belirtmişlerdir.
•

Alan bilgisine yönelik kazanım olarak öğretmen adayları tarafından genellikle
etkinliklerin içerdiği konu ve kavramlara yönelik bilgilerinin pekiştirilmesi ve bu konu
ve kavramların gerçek hayat uygulamalarının görülmesi ifade edilmiştir.

•

Bu çalışmada modelleme etkinlikleri öğrencilerin düşünme yapılarını ortaya çıkarması
bakımından öğretmen adaylarına zengin bir öğrenme ortamı sağlamış, modelleme
sorularından elde edilmiş öğrenci çalışmaları (çözüm kâğıtları ve video kesitleri)
öğretmen

adaylarının

öğrencilerin

düşünme

süreçlerini

anlaması

ve

yorumlamasındaki gelişimi sağlamasında etkili bir araç olmuştur.
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7.

EKLER
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Ek 1. Modelleme Problemi Değerlendirme Formu
İnceleyen-Adı Soyadı
Görev Yaptığı Okul
İnceleme Tarihi

...../...../.....

İncelenen Etkinliğin
Başlığı
Etkinlik Uygulandı mı?

Evet ( Tarih: ...../...../..... )

Hayır

Etkinlikle ilgili olduğunu
düşündüğünüz önemli
matematik konu ve
kavramları nelerdir?

Varsa etkinlik hakkında
belirtmek istediğiniz
düşüncelerinizi aşağıya
yazınız.
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ÖLÇÜTLER

Evet

Hayır

Kısmen

AÇIKLAMA ve ÖNERİLER

Model Oluşturma Prensibi
1.

2.

3.

Öğrenciler bu problem üzerinde çalıştıklarında
matematiksel yapılar (modeller) ortaya çıkartabilirler
mi? –Matematiksel bir kavramın kullanımını
içermekte midir?

	
  

	
  

	
  

Matematiksel ifadelerin (cebirsel) yanı sıra grafik,
tablo veya diyagram gibi farklı temsil biçimlerinden
birini veya birkaçını kullanmayı gerektiriyor mu?

	
  

	
  

	
  

Öğrencilerin dikkatini problem durumunun yüzeysel
özelliklerinin ötesinde, altında yatan ilişkilere ve
örüntülere yönlendiriyor mu?

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Gerçeklik Prensibi	
  
4.

Günlük yaşamdan anlamlı bir durumu içermekte
midir?

	
  

	
  

	
  

	
  

5.

Öğrencileri tek bir düşünme şekline zorlamak yerine
farklı fikirler üretmeye teşvik ediyor mu?

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Model Açığa Çıkarma (Belgeleme) Prensibi	
  
6.

Çözüm sürecinde öğrencilerden beklenen ürünler,
ilgili düşünme süreçlerini ve sonuçlarını açıkça
gösterebilir mi?

	
  

Öz Değerlendirme Prensibi
7.

Öğrencilere yaklaşımlarının yeterince iyi olup
olmadığına karar verebilme imkânı sağlıyor mu?

	
  

	
  

	
  

8.

Öğrencilerin ne ortaya koymaları gerektiği, bunun ne
amaçla ve kim tarafından kullanılacağı açık bir
şekilde ifade edilmiş mi?	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

Etkili Örnek Model (Prototip) Prensibi	
  
9.

Problem durumu ve ortaya konacak matematiksel
model, yapısal olarak benzer başka problem
durumlarını yorumlamak için yeterince basit ve
akılda kalıcı mı?

	
  

10. Önemli matematiksel fikirlerin tartışılması ve
öğrenilmesi için zengin bir ortam sağlıyor mu?

	
  

	
  

	
  

	
  

11. Problem durumu anlaşılır bir dilde ifade edilmiş mi?

	
  

	
  

	
  

	
  

12. Problem metni imla ve dilbilgisi hatalarından
arındırılmış mı?

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Model Genelleştirme Prensibi	
  
13. Geliştirilecek model, diğer kişilerle paylaşılabilir,
farklı durumlara uyarlanabilir ve tekrar kullanılabilir
genel bir düşünme şekli içerebilir mi?
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Ek 2. Düşünme Şekilleri Formu
AÇIKLAMA: Bu formun amacı öğretmenlere öğrencilerin düşünme yapılarını ortaya çıkarmalarında
yardımcı olmaktır. Her bir etkinlik için ayrı ayrı oluşturulacak bu formlar daha sonra bir araya
getirilerek bir kitapçık oluşturulacak ve ileride öğretmen adaylarına ve meslekteki öğretmenlere bu
etkinliklerin uygulanmasında yol gösterici olacaktır. Aşağıda yer alan her bir boyut için derinlemesine
düşünmeniz ve düşüncelerinizi titizlikle ifade etmeniz formun amacına ulaşması açısından çok büyük
önem taşımaktadır.
Adı Soyadı:
Etkinliğin Adı:
Uygulanan Sınıf:
Uygulayan Öğretmenin Adı-Soyadı:
2. Sürüm
3. Sürüm
Sürüm: 1. Sürüm
Tarih:
Çözüm Stratejisi–1

Çözüm Stratejisi–2

Çözüm Stratejisi–3

Çözüm Stratejisi–4

Stratejiler

Matematiksel kavram/
beceri/süreç

Hatalar/ Kavram yanılgıları

Çözüm
stratejisi–1

Çözüm
stratejisi–2

Çözüm
stratejisi–3
Çözüm
stratejisi–4
Varsa etkinlik hakkında belirtmek istediğiniz düşüncelerinizi aşağıya yazınız
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Ek 3. Saha Çalışması Sonuçları

1. Saha Çalışması Sonucu Etkinliklerde Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler
Proje ekibinin değerlendirmesi, saha uygulaması ve öğretmen görüşleri aracılığıyla
elde edilen dönütler doğrultusunda etkinliklerde düzenlemeler yapılmış ve toplamda 60
etkinliğin 3. sürümleri hazırlanmıştır. Bu sürümler proje kapsamındaki son sürümler olarak
kabul edilmekle birlikte, proje sonuna kadar gerek görüldüğünde modelleme soruları
üzerinde şekilsel ve içeriğe dönük değişiklikle yapılmıştır. Bu süreçte, bir önceki dönemde
geliştirilen hiçbir etkinlik listeden çıkarılmamış, öğrenci düzeyini aştığı düşünülen etkinlikler
ise başarı düzeyi yüksek öğrencilere yönelik etkinlikler olarak etiketlenerek etkinlik
havuzunda tutulmuştur. Her bir etkinlikle ilgili problem metni, örnek çözüm ve yönerge olmak
üzere üç farklı bölümde değişiklik veya eklemeler yapılmıştır. Problem metni ile ilgili
değişiklikler üç kısımda özetlenebilir. Bu değişiklikler; sorunun ifade edilişi, soru bağlamı ve
sorunun kavramsal boyutu ile ilgilidir. Değişikliklerin büyük çoğunluğu ise künye ve
öğretmene notlar bölümlerinden oluşan yönergede yapılmıştır. Uygulama sırasında
karşılaşılan zorluklar ve bunların nasıl aşılabileceği ile ilgili ipuçları öğretmene notlar
başlığıyla ifade edilmiştir. Ayrıca künyede etkinliğin zorluk düzeyi, etkinlik sırasında
gerekecek materyal ve teknoloji, gereken süre, müfredat belirleyicisi alt bölümlerinde
değişiklikler olmuştur. Son olarak her bir soru için verilen örnek çözümlerde de bazı
değişiklikler olmuştur. Çözümde yapılan değişiklikler, çözümü genişletmek için eklemeler
yapma (görsel, grafik, tablo vs.) ve farklı bir örnek çözüm önerme şeklinde olmuştur. Aşağıda
modelleme etkinliklerinin 3. sürümlerinin hazırlanması sürecinden kısaca bahsedilerek daha
sonra etkinliklerde yapılan düzenlemeler bir örnek üzerinden açıklanmıştır.
Öğrencilerin her bir etkinlikle hedeflenen matematiksel fikre ulaşabilmeleri açısından
soru metninin anlaşılabilir olması oldukça önemlidir. Bu bağlamda soru metninin
anlaşılabilirliğini sağlamak için birtakım değişiklikler ve düzeltmeler yapılmıştır. Proje ekibinin
değerlendirmesi ve önerileri, saha uygulama verileri (12 etkinlik için), öğretmenlerle yapılan
etkinlik değerlendirme toplantısı video kayıtları etkinliklerin revizyonu sürecinde yararlanılan
temel veri kaynaklarıdır. Etkinliklerin soru metninde yapılan değişiklikler de bahsi geçen veri
kaynakları incelenerek yapılmıştır. Öncelikli olarak sınıf uygulaması yapılan 12 etkinlik ile ilgili
öğrenci çalışma kâğıtları, uygulama esnasında kaydedilen ve çözümlemesi yapılan video ve
ses kayıtları ve araştırmacıların saha notları incelenerek sorunun anlaşılırlığı ile ilgili
problemler ve uygulama ile ilgili dikkat edilmesi gereken durumlar belirlenmiştir. Uygulama
sürecinde belirlenen durumların yanı sıra proje ekibinin önerileri ve öğretmen görüşleri de
dikkate alınarak etkinliği geliştiren grup tarafından her bir etkinliğin son sürümü
hazırlanmıştır. Saha çalışmasında uygulama fırsatı bulunamayan diğer 48 etkinlik ise proje
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ekibinin görüşleri ve öğretmenlerle yapılan etkinlik değerlendirme görüşme toplantılarında
sunulan öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Öte yandan, her bir etkinlik için öğretmen yönergesi hazırlanmıştır. Yönerge
“modelleme problemi künyesi” ve “öğretmene notlar” alt bölümlerinden oluşmaktadır. Önceki
sürümlerde her bir etkinliğin ardından verilen künye bilgileri saha çalışması sonrasında
öğretmenin etkinlikle ilgili genel bilgilere ulaşımını kolaylaştırma açısından öğretmen
yönergesi altında verilmiştir. Her bir etkinlik için künye bilgileri tekrar gözden geçirilmiş olup,
künyeye ayrıca “önerilen süre” bölümü eklenmiştir. Her bir etkinliğin yaklaşık ne kadar
süreceği bilgisi de yine sınıf uygulaması, öğretmen görüşleri ve proje ekibinin görüşleri
dikkate alınarak eklenmiştir. Künyenin ardından “öğretmene notlar” kısmında etkinliğin
uygulanma sürecinde öğrencilerin yaşayabilecekleri zorluklar, sorunun anlaşılması ile ilgili
yaşanabilecek problemler ve bunlarla ilgili nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi konularda
öğretmene öneriler sunulmuştur. Ayrıca her bir etkinlik için önerilen çözümler tekrar gözden
geçirilerek, daha kapsamlı ve anlaşılır hale getirilmiştir. Çözüm sürecinde matematiksel
formüller ve işlemler için MS Word ile uyumlu yazılımlar kullanılmıştır (MathType, Equation
editör vb.).
Yukarıda belirtilen veriler doğrultusunda modelleme sorularında ne tür değişiklik ve
düzeltmelerin yapıldığı “Gelecek Yüzyılda Türkiye” etkinliği örneği üzerinden aşağıda
açıklanmıştır:
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Gelecek Yüzyılda Türkiye
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), gelecek
yüzyıl için stratejik planlar yapmaktadır. Bu
çerçevede, Türkiye nüfusunun yıllara göre nasıl
değiştiği ve önümüzdeki 100 yıl içerisinde
demografik yapının nasıl farklılaşacağı gelecekte
yapılacak
yatırım
planlarını
yönlendirmede
belirleyici bir etkendir. Çünkü, mevcut durum
gözetilerek yapılan yatırımlar yıllar sonra nüfus
yapısındaki
değişmeden
dolayı
kullanışsız
kalabilmektedir. DPT, sizden, aşağıdaki sorular
doğrultusunda
bir
rapor
hazırlamanızı
istemektedir. Raporda geçmiş yıllardaki nüfus
değişimini inceleyip gelecekteki nüfus yapısının
nasıl oluşabileceği konusu irdelenmelidir.
•

Türkiye’nin nüfus artışı yıllara göre nasıl değişmektedir? Nüfustaki artışta nasıl bir değişim söz
konusudur?
o

1980-1985 yılları arasında ve diğer yıl aralıklarında nüfustaki artış miktarı nedir?

o

Nüfus artış oranın (hızının) en yüksek ve en düşük olduğu yıl aralıkları hangileridir?

•

Genç, orta ve yaşlı nüfus yıllara göre nasıl bir değişim göstermektedir?

•

Bazı uzmanlar gelecekte Türkiye nüfusunun durağanlaşacağını iddia ediyorlar. Sizce böyle bir
durum söz konusu mudur? Durağanlaşma olacaksa bunun ne zaman gerçekleşmesi beklenebilir?
Tablo: Yaş grubuna göre nüfus
Yaş grupları
*

Yıllar

Nüfus (×1000)

0-19

20-39

40-59

60 ve üzeri

1978

45586

22556

13745

6756

2529

1985

50660

24467

15015

7922

3256

1990

55971

25981

17500

8456

4034

2000

67800

27438

22458

12215

5689

2007

70786

24938

23604

15176

7068

2008

71557

24996

23927

15551

7083

2009

72641

25133

24225

15832

7451

2010
73724
25155
24482
16265
7822
*Yıl ortası nüfus verileri (ör. 1990 yılına ait veriler o yılın 6. ayına aittir)
Not: 1985, 1990, 2000 yıllarına ait veriler genel nüfus sayımları verileridir. 2007 ve sonrası ise
adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileridir.

Şekil Ek 3.1: Saha Çalışması Öncesi “Gelecek Yüzyılda Türkiye” Modelleme Sorusu

“Gelecek Yüzyılda Türkiye” etkinliği Türkiye Cumhuriyeti nüfus verilerini kullanarak
öğrencilerin değişim ve değişim oranı kavramlarını hareket (hız-zaman) bağlamı dışında bir
gerçek hayat bağlamında nasıl yorumladıklarını görmeyi ve öğrencilerin değişim oranı
kavramı

bilgilerini

farklı

bağlamlara

transfer

edebilme

becerilerini

geliştirmeyi
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amaçlamaktadır. Sınıf uygulamalarında soru metninde birinci sorunun altında “Nüfus artış
oranın (hızının) en yüksek ve en düşük olduğu yıl aralıkları hangileridir?” ifadesiyle ortalama
değişim oranı (eğim, birimli oran) fikrine yönelik olarak sorulan bu soru öğrenciler tarafından
yüzde (birimsiz oran) şeklinde yorumlanmıştır. Yani öğrenciler farklı yıl aralıklarında nüfusun
yüzdelik olarak artışını nüfus artış oranı olarak yorumlamışlardır. Etkinlik değerlendirme
toplantılarında öğretmenlerin de aynı şekilde yorumladıkları gözlemlenmiştir. Ancak önerilen
çözümü inceledikten sonra hatalarını fark etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin
elektronik tablo yazılımı (örneğin MS Excel) kullanmadan bir grafik çizip bir denkleme
ulaşmalarının mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Bütün bunlar göz önüne alınarak
yönergenin öğretmene notlar kısmına aşağıdaki notlar eklenmiştir.
•

Başlangıçta tablo ile verilen nüfus verilerindeki her bir sütunu öğrencilere
inceletiniz (genel nüfus, 0-19 yaş grubu) ve öğrencilerin nüfustaki değişim
hakkında genel bir fikir edinmelerini sağlayınız.

•

Raporda öğrencilerin cevaplamaları gereken sorulardan ikincisinde bulunan
“nüfus artış oranı” ifadesi öğrenciler tarafından yüzdelik olarak algılanabilecektir.
Burada nüfus artış oranı (hızı) ile ifade edilmeye çalışılan nüfusun zamana bağlı
olarak nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Bunun farkında olarak yüzdelik ve yıllık
artış miktarı yorumları hakkında öğrencileri doğru düşünmeye yönlendirecek
yöntem ve stratejiler üzerine düşününüz.

•

Öğrencilerin verileri grafik ile göstermeleri görsel açıdan faydalı olabilir. Excel ya
da Grafik hesap makinesi varsa bu daha kolay olacaktır, ama yoksa bile en
azından genel nüfus verilerini grafik üzerine aktarmalarını sağlayınız.

•

Öğrencilerin, grafik üzerine aktarılan veriyle “eğim” yani zamana bağlı değişim
oranı matematiksel fikrini yakalamaları daha kolay olabilir.

Yönergeye ek olarak soru metninde de bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan
değişiklikler ve gerekçeleri şunlardır:
Değişiklik 1: Soru metninde “Nüfus artış oranın (hızının) en yüksek ve en düşük olduğu
yıl aralıkları hangileridir?” sorunun başına “Ortalama” ifadesi eklenmiştir.

Nüfus artış oranı genel bir ifade olup, anlık ve ortalama artış oranlarını kapsamaktadır.
Fakat bu soru bağlamında farklı yıl aralıklarındaki nüfus artış oranını karşılaştırabilmeleri için
ortalama nüfus artış oranını matematiksel fikrinin kullanılması gerektiği için bu ifadeyle
sorulmasının daha uygun olacağı proje ekibi ve öğretmenler tarafından dile getirilmiştir.
Değişiklik 2: Soru köküne “anlık değişim oranı” kavramı için “2004 yılındaki (zamana
bağlı) nüfus artış oranı (hızı) yaklaşık olarak nedir?” sorusu eklendi.
Değişiklik 3: Künyede müfredat belirleyicisi kısmına “Ortalama değişim oranı” eklendi,
çünkü yıl aralıklarında ortalama değişim oranı hesaplanmaktadır.
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Proje ekibi ve saha çalışmasındaki öğretmenlerin önerileri doğrultusunda, “Değişiklik 1”
ile geliştirilmeye çalışılan ortalama değişim oranı fikri üzerinden öğrencileri anlık değişim
oranı fikrine götürmek amacıyla “Değişiklik 2” ve “Değişiklik 3” teki eklemeler yapılmıştır.
Ayrıca, “nüfus artış oranı” ifadesinin başına parantez içerisinde “zamana bağlı” ifadesi
eklenmiştir. Bunun amacı ise öğrencileri sınıf uygulama sürecinde ortaya çıkan yüzdelik
yorumundan eğim yorumuna (birim yıldaki nüfus artışı) fikrine yönlendirmektir. Bu iki
değişiklikten sonra metin içindeki ilk sorunun son hali şöyle olmuştur:
Türkiye’nin nüfus artışı yıllara göre nasıl değişmektedir? Nüfustaki artışta nasıl bir
değişim söz konusudur?

•

1980-1985 yılları arasında ve diğer yıl aralıklarında nüfustaki artış miktarı nedir?

•

Ortalama nüfus artış oranının (hızının) en yüksek ve en düşük olduğu yıl
aralıkları hangileridir?

•

2004 yılındaki (zamana bağlı) nüfus artış oranı (hızı) yaklaşık olarak nedir?

2. Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme Sorularının Kullanımı: Öğretmen
Görüşleri
Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin matematik öğretimindeki yeri
ve önemi hakkındaki düşünceleri, matematiksel kavramların günlük hayatta kullanımını
görmesine ve eski bilgilerini kullanmalarına imkân vermesi, matematik eğitimini daha zevkli
hale getirmesi, kalıcı öğrenmeyi sağlaması, öğrencilerin ilgisini çekmesi, farklı düşünebilen
bireyler yetiştirmeye imkân vermesi, matematiği var olan algının aksine sevilen bir ders
haline getirmesi ve müfredata konulmasının gerekli olduğu üzerineydi. Öğretmen
görüşmelerinden alınan aşağıdaki bölümler bunu desteklemektedir (alttaki ve dokümanın
kalan kısımlarında, katılımcıların gizliliğini korumak için takma isimler kullanılmıştır):
Handan: Seçilen uygun etkinliklerle öğrencilerin dünyasına girilebilirse onlarda bambaşka
bir matematik bakış açısı yakalayabilir. Modelleme etkinlikleri ile eğitim daha da zevkli
hale gelebilir. Modelleme ile matematikteki kavramların kullanım alanlarını görmesi, bir de
farkında olmadan geçmiş bilgilerin kullanılması. Bir de modelleme zaman içinde ne yapar,
başında yer verirseniz konunun içinde sıkıştıkça orayı örnek verirsiniz. Akılda kalıcılık ve
kavramların daha kolay hatırlanması.
İsmet: Çocuk ihtiyaç hissedecek ve artık o hep hayıtında kalıcı olacak, Konuyla ilgili bir
etkinliğin olması çocuğu daha ilgili olmasını sağlayacak.
Mehmet: Bence öğrenci de kalıcı bilgi ve işine yaraması için önemli ama bunun için
müfredatın düzenlenmesi lazım. Öğrenciye farklı bakabilmeyi kalıpçılıktan kurtaracak,
farklı düşünmeyi sağlayacak ve Türkiye için farklı düşünebilen insanlar faydalı olacak.
Fevzi: Matematiğin öğrenilmesi sevilmesi ve geliştirilmesi için çok iyi.
Fikret: Kesinlikle çok yararlı olduğunu düşünüyorum, çocukların çok ilgisini çektiğini
gördüm. Ben ortaöğretim müfredatındaki konuların mutlaka modellemelerle
çeşitlendirilerek, müfredata konulmasını tavsiye ederim. Çokta beklerim.
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Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin iyi bir matematiksel modelleme etkinliğinin anlaşılır, ilgi
çekici, günlük hayatta kullanılabilir, günlük yaşam bağlamı öğrenciye gerçekçi gelen, farklı
fikirler ve çözüm metotları üretmeye teşvik eden bir etkinlik olması gerektiğini ifade ettikleri
tespit

edilmiştir.

Öğretmen

görüşmelerinden

alınan

aşağıdaki

bölümler

bunu

desteklemektedir:
Fikret: Anlaşılır olması çok önemli sonra ilgi çekici olması sonra günlük hayatta
kullanılabilir bir özelliğe sahip olması, bu olunca çözmeye yönelik gayret artıyor.
Handan: Birincisi hayatın içinden, gerçekçi olmalı çünkü gerçekçi olmadığı zaman
üretemiyorsunuz. Bir kere gerçekçi olduğu zaman eğer tanıdığı da bir problemse daha
çabuk fikir üretmeye başlıyor.
Mehmet: Öğrenciyi çok iyi bilmek lazım, Sorunun günlük yaşam bağlamının o yaş
grubuna hitap etmesi lazım.
Hüseyin: İyi bir modelleme problemi az değişken sağlaması lazım, doğru modelleme
doğru öğrenciyi yönlendirmesi lazım, bir modelleme çok basit geliyorsa öğrenciye, çok
şey yapmıyor, daha fazla geliştirmiyor aynı seviyede ya da biraz daha yukardaysa, farklı
farklı çözüm metotları üretiyor.
Fevzi: En baştan başlarsak sorunun anlatım dili açık ve net olmalı, ne istediğini tam net
söylemeli, mümkünse gerçeklik ilkesine uymalı. Günlük yaşamdaki veriler olursa daha
cazip ve kullanışlı olur. Geçmiş bilgileri de içerecek şekilde olursa daha güzel olur. Yeni
bir şey ortaya çıkarırken, geçmiş bilgileri de içerirse daha iyi olur.

Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin dönem boyunca inceledikleri veya uyguladıkları
etkinliklerden “Caddede Park Yeri, Ücretsiz Lunapark Treni, Kâğıt Rulolar, Süt İnekleri, Kim
500 Milyar İster, Göl Kirliliği, Doğa Yürüyüşü Parkuru Krokisi” etkinliklerinin akıllarında
kaldığını ve beğendiklerini belirtirken, çözüm sürecinde zorlandıkları ve öğrencilerin
seviyelerinin üzerinde olduğunu düşündükleri için “Üretim hatası ve Orman Ağaçlarını Ne
zaman Keselim?” sorularından çok hoşlanmadıklarını vurguladılar.
Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin uygulama sürecinde olumlu ve
olumsuz

bazı

durumlarla

karşılaştırdıklarını

belirtmişlerdir.

Bazı

sorularda

sürenin

yetmemesi, öğrencilerin ve kendilerinin teknoloji (hesap makinesi vb.) kullanmada yaşadıkları
zorlukları olumsuz durumlar olarak belirtilirken, soruların içeriğinin gerçekçi olması ve grup
çalışmasının getirdiği avantajlar (örneğin farklı fikirler üretmelerine imkân vermesi
bakımından) olumlu yönler olarak belirtilmiştir. Öğretmen görüşmelerinden alınan aşağıdaki
bölümler bunu desteklemektedir:
Fevzi: Süre yetmedi, son şıklara gelemedi öğrenciler bir de 11. sınıflarda sinüs 75 sinüs
15 gibi değerleri bulmakta zorlandılar. Öğrencilere hesap makinesi önceden anlatılmalı,
ama öğretmenin de hesap makinesini kullanmasını bilmesi gerek.
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Hüseyin: Soruların içerikleri güzel, gerçekçi. Bu problemler tam uygulanabilir sorular.
Mehmet: Çok değişik olasılıklar hesapladılar. Bu öğrencilerin farklı düşünmelerine sebep
olabilecek bir soru. Bence güzel bir soru.
Fevzi: Uygulama esnasında problem yoktu, ne yapacaklarını, neye ulaşmak istediklerini
etkinlikten anladılar, ayrıca grup içindeki elemanların fikir zenginliği önemliydi. Yani, grup
çalışması, gayet güzel, değişik fikirler var onları anlatıyorlar ortak bir şey sunmaya
çalışıyorlar o bakımdan güzel.

Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin pedagojik ve matematiksel
yönleri hakkındaki görüşlerinde modelleme etkinliklerinin kavramsal öğrenmeye ve öğrenilen
kavramları tekrar etmeye, grup çalışması yapmalarına ve öğrencilerin kendilerini ifade
etmelerine imkân verdiğini belirten açıklamalarda bulundular. Öğretmen görüşmelerinden
alınan aşağıdaki bölümler bunu desteklemektedir:
Mehmet: Adam belki türev sorusunu çözüyordur ama türevin tanımı gelse bilmez ama
matematiksel modelleme ile daha iyi (ortaya) çıkarabilir. Buna ek olarak, günlük hayata
uygun olması olumlu, grup çalışması, teknolojiyi kullanımı, uygulama sonunda yapılan
sunumda güzel, kendilerini ifade ettiler, bunlarda öğrenciyi geliştiren olumlu şeyler.
Handan: Bu etkinliklerle birlikte öğrenciler birçok kavramı tekrar etmiş oldular.

Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, modelleme etkinliklerinin uygulama sürecinde öğretmenin rolünü
öğrencilerin düşüncelerini etkilemeden yol gösterici, cesaretlendirici olarak tanımladılar.
Öğretmen görüşmelerinden alınan aşağıdaki bölümler bunu desteklemektedir:
Fikret: Biz tamamen yol gösterici olmaya çalıştık istedik ki çocuklar fikir üretsinler. O
suruyla ilgili değerlendirmeyi yorumu kendileri yapsınlar. Çok ta etkili olmak istemedik
doğrusu. Ama ben bunları uygulamadan daha önce bana sorsaydınız, öğrencilerin
severek sahiplenerek çözerler deseydiniz ben mümkün değil derdim. Ama uygulamada
bunun tersini gördük. Hatta ders ortamındaki sıkılganlığını da göz önüne alarak ya hocam
bu hafta uygulama yok mu dediklerine de şahit olduk.
Handan: Çok fazla müdahale etmeden sadece tıkandıkları yerlerden çıkışlarına vesile
olmak. Yanlış gittiklerini fark ettiğimizde biraz ortaya çekmek.
Hüseyin: Rehber olduk. Düşünceyi yönlendirmedik yani müdahale etmedik, belki
çocukların gereksiz takıldığı yer varsa onu gösterdik. Bazı şeyleri hatırlatmaya çalıştık
ama direk müdahalemiz olmadı. Onları cesaretlendirmeye çalıştık ama onun dışında bir
şey yapmadık.
Fevzi: Büyük oranda bizim rolümüz pasifti, soru cümlesinde anlaşılması gereken yer
varsa ya da çocuklar neyi bulması gerektiğini anlayamadıysa oralarda danışmanlık yaptık
veya açıklayıcı bilgi verdik.

Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin uygulama sürecinde öğrenme
çıktıları ve sürecin kalitesi hakkındaki görüşlerinde, bu sürecin öğrencilerin yaşadıkları
zorlukları görmeye imkân verdiğini, süreçte teknoloji kullanımının öğrenci üzerine olumlu
etkilerini

vurguladılar.

Öğretmen

görüşmelerinden

alınan

aşağıdaki

bölümler

bunu

desteklemektedir:
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Hüseyin: Öğrenciler sayılar birimler, çok küçük sayılar gibi konularda zorluk yaşadılar,
6
işlem hatası yaptılar. Uzun zamandır bu konularda (10 lar, birimler arası değiştirmeler)
uğraşmadıkları için zorlandılar.
Mehmet: Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi grafik çizme ve yorumlama üzerine çok
duramıyoruz, sınavlarda pek soru soramıyoruz. Bu nedenle öğrenciler çizimlerde biraz
zorlanmış olabilirler.
Handan: Öğrenciler teknolojik aletleri kullanırken zevk aldılar. Hesap makinelerini
keşfettiklerinde özgüvenleri arttı, çocuklar yaptıkları hesabın doğruluğuna güvendikleri
için daha rahatlardı.

Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin bu tür etkinlikleri sınıflarında uygulayacak diğer
öğretmenlere tavsiyeleri şu şekilde özetlenebilir: uygulamadan önce mutlaka öğretmenin ilgili
soruyu çözmesi, öğrenciler soru üzerinde çalışırken öğretmenin rehber rolü üstlenmesi,
öğretmenin uygulama esnasında ortaya çıkan öğrenci zorluklarını not alarak derste ilgili
konular geçtiğinde bu zorluklar üzerinde durması, öğretmenin öğrencilerden gelen farklı
çözüm yöntemlerine açık olması gerektiği. Öğretmen görüşmelerinden alınan aşağıdaki
bölümler bunlara örnek olarak verilebilir:
Fikret: Soruyu uygulamadan önce mutlaka bizim soruyu özümsememiz lazım. Soruya
vakıf olmamız lazım.
Handan: Etkinliğin öncesinde çocuklarla ne yapmak istediğini, etkinliğin amacının ne
olduğunu bunlarla bir giriş yapmasını ama sorunun çözümü ile ilgili bir yoruma kesinlikle
girmemesi gerektiğini tavsiye ederim.
Handan: Uygulama esnasında öğrencilerin düşünmeleriyle ilgili notlar alırsak eğer,
problemdeki o önemli noktaları, derse geçtiğiniz zaman, bu noktalar üzerinde daha
dikkatle duruyorsunuz. Öğrencide yanlış algılandığını düşündüğünüz kavramları sınıfa
taşıyıp düzeltebiliyorsunuz. Yoksa not almazsanız unutuyorsunuz.
İsmet: Çok ta bir şeye gerek yok her şey açık, uygulama kâğıdında her şey net
görülüyor. Grupları oluştur, soruları dağıt, sorusu olursa çocukların küçük çaplı yardımlar
sonuca ulaştırıcı değil de, bu tarz yardımlar yapılabilir, çok yönlendirmeye gerek yok diye
düşünüyorum çünkü açık her şey.
Mehmet: Öğrencilerden başka çözümlerle gelebilir, öğretmenin bunu teşvik etmesi lazım.
Fevzi: Öğretmenin uygulama süresinde fazla rol alması iyi değil, sadece öğrenci
sıkıştığında oralarda rol alması lazım, sorunun uygulama amacını anlatması lazım. Önce
amacımızı iyi anlatırız, grupları oluştururken fazla müdahil olmamasını söyleriz. Her
grupta bir öğrencinin matematiği iyi olacak gibi şartlara girmem. Çünkü bu düşünme
yapısının birebir onlarla (matematik başarısı) ilgili olmadığını gördüm. Onun dışında
soruyu kendim önceden bir inceler çözümünü gözden geçiririm. Öğretmenin (uygulama
sürecinde) bir kenarda oturmaması lazım, çözümlere de çok müdahil olmadan sessizce
gezmek lazım, her gruba gezmek lazım ne yaptınız ne ettiniz, ne düşündünüz. Düşünme
aşamasındaki fikirlerini bir kenara not almalı.

Uygulama

sürecinde

ve

sonunda

yapılan

öğretmen

görüşmelerinin

analizi,

öğretmenlerin düşünme şekilleri formu doldurma sürecinin mesleki gelişimlerine önemli
katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sürecin öğretmenlere, öğrencilerin kendilerinden
çok farklı düşündüklerini (veya düşünüyor olabileceklerini) görmelerine ve onları daha iyi
tanımalarına, öğrencilerin yazılı kâğıtlarını okurken kendi cevaplarını aramak yerine
öğrencilerin çözüm stratejilerini anlamaya odaklanmalarına, uygulama öğretmenlerin kendi
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sınıflarında olmamasına rağmen öğrencilerin farklı fikirlerini görmelerine, zümre çalışmasının
önemi ve faydasını fark etmelerine fırsat verdiğini ortaya koymaktadır:
İsmet: Çocukların mantığını bilmeye çalıştık, çok farklı yönlerden probleme
yaklaştıklarını, bizim gibi düşünmediklerini belki bizden çok daha güzel düşündüklerini,
daha güzel sonuca ulaştıklarını gördük. Bu da öğrencileri tanıma açısından verimli oldu.
Hüseyin: Bir kere kâğıt okumayı daha farklı yapıyoruz artık, öğrenci burada ne demek
istedi, daha önce biz kendi isteklerimizi arıyorduk.
Fevzi: En beğendiğim ve hoşuma giden şey, uygulamaları sadece kendi sınıfımıza
uyguluyorduk, burada farklı sınıflara uygulanmış formları inceledik, orda farklı düşünceler
vardı bu güzeldi birde grup toplantılarında kendimiz 4 tane 5 tane strateji bulmuştuk orda
konuşurken 6 oldu 7 oldu değişik hatalar tespit ettik, tartışmalar sonucunda….Bunlar çok
güzel. Onun dışında o uygulamayı yapan arkadaşla da orada görüştüm, sen bunu
uyguladın ne düşünüyorsun diye.
Handan: Tabi ki beraberlik güzel, onların farklı düşünme şekillerini fark ediyorsunuz.
Diyalog değişiyor, en önemli şeylerden biri biz hepimiz zümremizi tanımaya başladık,
özelliklerimizle birlikte. Bunlar güzeldi. Bu grupta biz beraber paylaştık kimse bilgisini
birbirinden esirgemedi. Beraber paylaşınca daha da bir zenginleştik. Birbirimizin
paylaştığı bakış açısını kazandık.
Mehmet: Birbirimizi geliştirdik gibi oldu, iyi bir çalışma oldu. Biz kitap hazırlamayı
düşünüyorduk öğrencilerimize falan ama onda bu kadar şey (işbirliği içinde çalışma)
olamamıştık, bir araya gelememiştik ama bunda daha çok bir araya geldik ve bir şeyler
üretebildik. Hep olumlu etkisi oldu. Bir grup çalışması olmasaydı mesela farklı bir
düşünceyi göremezdik. Ben bir şey söylüyorum ama arkadaş farklı bir şey söylüyor. Onu
fark edemezdik.
Hüseyin: Sosyal iletişimimiz çok arttı. Çarşamba öğleden sonraları matematik düşündük.

Uygulama sürecinde ve sonunda yapılan öğretmen görüşmelerinin analizi ışığında
çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin matematiksel modelleme etkinlikleri ve matematiksel
modelleme etkinliklerinin uygulama süreci üzerine görüş ve düşünceleri aşağıdaki başlıklar
altında kategorize edilmiştir:
(1) Öğretmenler modelleme etkinliklerinin, öğrencilere matematiğin günlük hayattaki kullanımını
görmelerine imkan verdiği için değerli bulduklarını ifade ettiler.
Fikret: Biraz ezberci bir mantık üzerine gidiliyordu ve öğrencide yerine göre “Bu bana
nerde lazım? Ben bu matematiği nerde kullanacağım? Okulu bitirdikten sonra bana bir
daha matematik lazım olacak mı?” diye soruyordu. Fakat bu uygulama süreci boyunca
yaptığımız sınıf içi uygulamalarda, öğrencilerin olaya farklı bakış açısıyla yaklaştıklarını
gördüm. Bu tür modelleme sorularını çözme zevkini tattıklarını gördüm. Bu şahsen beni
çok mutlu etti.
İsmet: Bu seneye kadar, bazı konularda çocuklar hep derdi bu ne işe yarayacak çok
cevap veremiyorduk. Bildiğimiz birkaç şeyi söylüyorduk ama projeyle çok farklı şeyler
ortaya çıktı, modellemenin konuyu anlatmadan önce problemin verilmesi biraz düşünceye
zorlanması, çocuklarda matematiğe bir gereksinim olduğunu hissettirdi.
Hüseyin: Bu altı ay boyunca bize birçok şey kattı, öğrencilerde güzel şeyler yaşadılar
hayata bakarken evet burada da matematik var dediler, matematiksel hayatı değil de,
hayattaki matematiği gördüler. Bence bu çok önemli.
Handan: Modellemenin ne avantajı var, bence en önemli avantajlarından biri yani
yaşamla birleşmesi. Çocukların bunu görmesi önemli, bizim yaşadığımız sıkıntılardan biri
çocuklara habire soyut şeyler anlatıyorsunuz ve çocuk size sürekli diyor ki hocam bunu
nerede kullanacağım. Matematiksel modellemeyle hayattaki birçok problemi matematiğe
döküyorsunuz.
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Mehmet:
Matematiksel modelleme, günlük hayatla irtibatlı özellikle öğrencinin
yaşamında olması gereken, öğrencinin farklı düşünmesini sağlayan bir kavram. Belki çok
baktığı şeyler vardır göremiyordur, onları görmesini sağlıyor. Birde en azından günlük
hayatta matematiğin kullanıldığı yerleri görüyor.
(2) Öğretmenler modelleme etkinliklerinin matematik başarısı düşük olarak nitelendirdikleri
öğrencilere kendini gösterme fırsatı sunması bakımından faydalı olduğunu belirttiler.
Handan: Eğer vasat bir öğrenci modelleme problemini çözerse sınıf içinde değer
kazanıyor. Aslında düşük dediğimiz öğrencilerde kendini gösterme fırsatı yakalıyor.
Mehmet: Şunu gördüm olumlu yönde zayıf olan öğrencileri hayata kazandırmış
oluyorsun matematiği sevmiş oluyorlar. Birde şunu fark ettim benim girdiğim sınıflarda
matematik dersinde başarısız olanlar, modellemede daha başarılı oldu. Ve onlarında
biraz geometrileri iyi onu fark ettim. Belki de biz o çocukları açamıyorduk.
(3) Öğretmenler modelleme etkinliklerinin öğrencilerin ilgisini çektiğini vurguladılar.
Fikret: Öğrenciler matematiğin günlük hayatta uygulandığı yerlerle ilgili soru tipleriyle
karşılaştıkça onu çözmekten zevk aldıklarına şahit olduk. Öğrencinin ilgisini çeken bir
soru olduğunda (Cinayeti Aydınlatalım) çocukların çok ilgisini çekmişti.
(4) Öğretmenler modelleme etkinliklerinin ve uygulama sürecinin bakış açısını değiştirdiğini ifade
ettiler.
Handan: Öğrenci kâğıtlarında ne var, çocuklar bir şeyler için gayret ediyor ama biz o
kadar sonuca gitmek istiyoruz ki kavramda kalamıyoruz, bir sonuç istiyoruz bende dâhil,
ama aynı zamanda biz şunu da yaşadık ilk etkinliklerde bazı şeylerde zorlanırken
bakıyorum son etkinliklerde bizde değişmişiz, bakış açımız, beklentilerimiz değişmiş.
Mehmet: Bana matematiksel modelleme çok şey kazandırdı göremediğim şeyleri
gördüm, bazı sorulara bakış açım değişti. Önceden böyle bir bakış açım yoktu üstün körü
her şeyi geçerdik. Kendi meslek açımdan ufkumun genişlediğini hissetim.
(5) Öğretmenler modelleme etkinliklerinin ve uygulama sürecinin mesleki gelişimlerine katkısı
olduğunu belirttiler.
Mehmet: Bana göre matematiksel modelleme, farklı açılardan görebilmek lazım kalıpçı
insan yetiştirmektense. Bence verimli bir şey oldu mesela ben matrisleri günlük hayata
uygulamakta sıkıntı varmış onu gördüm bence gelişim açısından iyi oldu. Yani, bana
matematiksel modelleme çok şey kazandırdı göremediğim şeyleri gördüm, bazı sorulara
bakış açım değişti. Önceden böyle bir bakış açım yoktu üstün körü her şeyi geçerdik.
Kendi meslek açımdan ufkumun genişlediğini hissetim. Ufkumun genişlediğini… hani
yüksek lisansta falan ufkumuz genişler ya, bu uygulamada bana öyle geldi. Biraz daha
meselelere bakış açımız değişti. Mesela anlamadığımız konular vardır, matematiksel
olarak göremediğimiz, ben burada bazılarını kavramaya çalıştım. Her geçen gün sanki
biraz daha araştırma merakım gelişti. Öğretmenin matematiksel becerilerini geliştiriyor
bence çünkü bizde kavramın ötesini bilmiyoruz, öğrenciler gibi ezberci olmuşuz. Yavaş
yavaş matematiksel konuları günlük hayata uygulaya bildiğimi fark ettim. Bir kavramı
ezberlemekten çok o işin derinliğinde neler yatıyor, bu bağlantıyı biraz daha fark ettiğimi
hissettim.
Hüseyin: Matematikçilerde bir ego vardır, ben bilirim ben yaparım der, ders çalışmazlar.
Bu proje bize çalışmayı öğretti. Bir konu hakkında düşünmek, biz düşünmüyorduk, ne
anlatılacak A konusunun özeti bunlardır, bu uygulamasıdır, bu da sonucudur bitmiştir. Bu
proje ile çocuklar bize nasıl düşünmeliyiz onu hatırlattı.
(6) Öğretmenler modelleme etkinliklerinin ve uygulama sürecinin zümre içindeki paylaşımlarını ve
iletişimlerini arttırarak olumlu katkıda bulunduğunu belirttiler.
Hüseyin: Okullarda matematik öğretmenleri bir araya gelip pek de fikir alışverişinde
bulunmaz. Ama bizim bu altı ay içindeki paylaşımımız müthiş bir şeydi. Biz bir araya gelip
gerçekten matematik yaptık.

3. Matematiksel Modelleme Etkinlikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
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Saha çalışması sürecinin bir bölümünde yaklaşık dört hafta boyunca katılımcı
öğretmenlere öğrencilerinin ilgili modelleme problemleri bağlamındaki düşünme yapılarını
yakından incelemeleri, yorumlamaları ve anlamalarını sağlayacak bir ortam sağlanmaya
çalışılarak ve böyle bir ortamın mesleki gelişimlerine katkıları araştırılmıştır. Haftalık
toplantıların video kayıtlarının, öğretmenler tarafından doldurulan uygulama öncesi ve
uygulama sonrası düşünme şekilleri formlarının ve uygulamalar sonunda öğretmenlerle
yapılan birebir görüşmelerin ses kayıtlarının analizi sonucunda elde edilen bulgular ışığında,
bu

uygulamaların

öğretmenlerin

mesleki

gelişimleri

bağlamında

Düşünme

Şekilleri

Formu’nun ve bu bağlamda öğretmenlerle yapılan etkinliklerin (toplantı, tartışma, vb.)
işlevselliği üç ana başlık altında ele alınacaktır: (1) Öğretmenlerin alan bilgilerinin gelişimine
yönelik katkısı; (2) Öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerinin gelişimine yönelik katkısı; (3)
Öğretmenlerin sosyal iletişim becerilerinin gelişimine yönelik katkısı. Ancak bu bulgulara
geçmeden önce, öğretmenler ile yürütülen çalışmalara temel teşkil eden öğrenci çözüm
kâğıtlarının analizi sonucunda elde edilen bulgulardan bahsetmek yararlı olacaktır.
Öğrenci çözüm kâğıtları bu uygulama için temel veri kaynağı olmasa da, öğretmenlerin
öğrencileri hakkındaki düşünme şekillerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek için burada
kısaca çözüm kâğıtlarının analizi sonucu elde edilen bulgulardan bahsedilecektir. Öğrenci
çözüm kağıtları incelendiğinde göze çarpan en önemli bulgulardan bir tanesi, farklı öğrenci
gruplarının aynı modelleme soru üzerinde çok farklı şekillerde düşünebildiği ve çok farklı
yollardan çözüme gitmeye çalıştığı gerçeğidir. Ortaya konulan çözüm yaklaşımları her zaman
sonuca götürmese de, derinlemesine incelendiğinde bu çözüm yaklaşımlarının altında doğru
ve yaratıcı matematiksel düşünme şekillerinin olduğu görülmüştür. İlk bakışta yanlış gibi
görünen çözüm stratejileri dikkatle incelendiğinde çoğu zaman doğru bir düşünme yapısını
içerdiği anlaşılmıştır. Öte yandan, grup çalışması şeklinde yürütülen sınıf içi uygulamalarda,
farklı gruplar farklı çözüm yolları ortaya koyabilmesinin yanında, aynı grup içinde bile farklı
düşünen grup üyelerinin farklı çözüm yollarına rastlamak mümkün olmuştur. Örneğin,
“Zıplayan Top” sorusunun 10. sınıf öğrencilerinden oluşan aynı gruptan farklı iki öğrenci
tarafından ortaya konulan farklı iki çözüm yaklaşımı Şekil Ek 3.2 ve Şekil Ek 3.3’de
görülmektedir.
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Şekil Ek 3.2. Bir 10. sınıf öğrencisinin “Zıplayan Top” sorusuna çözüm yaklaşımı
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Şekil Ek 3.3. Diğer bir 10. sınıf öğrencisinin Zıplayan Top sorusuna çözüm yaklaşımı

Bunun yanı sıra, aynı modelleme sorusunda farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin de
farklı çözüm yaklaşımları ortaya koyabildikleri görülmüştür. Örneğin hem 10. sınıflarda hem
de

11.

sınıflarda

uygulanan

“Zıplayan

Top”

sorusunun

öğrenci

çözüm

kâğıtları

incelendiğinde, farklı sınıf seviyesinde olan öğrencilerin çok farklı yollardan, farklı düşünme
şekilleriyle çözüme gittikleri tespit edilmiştir. Şekil Ek 3.2 ve Şekil Ek 3.3’deki çözümlerde 10.
sınıf öğrencilerinin oran-orantı kullanarak çözüme gitmeye çalıştıkları görülürken Şekil Ek
3.4’te gösterilen 11. sınıf öğrencilerine ait çözümde ise öğrencilerin topun t kere zıplayarak
ve bir önceki yüksekliğin %x’i kadar yukarı çıkarak ulaşabileceği maksimum yüksekliği veren
denklemi kurarak/kullanarak çözüme gitmeye çalıştıkları görülmektedir.
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Şekil Ek 3.4: Bir 11. sınıf öğrencisinin Zıplayan Top sorusuna çözüm yaklaşımı

3.1. Düşünme Şekilleri Uygulamasının Öğretmenlerin Alan Bilgilerine Katkısı
Haftalık

öğretmenler

toplantısında

yapılan

grup

tartışmalarında,

öğretmenler

öğrencilerin çözüm yaklaşımını anlamaya, yorumlamaya çalışırken, ilgili çözüm yaklaşımının
altında yatan matematiksel yapıyı da anlamaya, yorumlamaya çalıştılar. Özellikle de hatalı
bir çözüm yaklaşımı ortaya koyan öğrenci grubunun düşünme şekillerini yorumlarken,
hatanın ne olduğu, nereden kaynaklandığı ve nasıl düzeltilebileceği üzerine düşünüp
tartışırken sahip oldukları matematiksel bilgileri kullandılar. Örneğin, aşağıdaki geçen
diyalogda, öğretmenlerin öğrencilerin sorunun çözümü için kullandıkları bir stratejinin doğru
olup olmadığını tartışırken, bu çözümün altında yatan matematiksel kavramlar (doğrusal
fonksiyon, eğim, vs.) üzerinde derinlemesine tartıştıkları görülmekte.
Araştırmacı: Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
İsmet: Bu doğrusal noktaları bulmuşlar ya grafiğe çevirip de, oraların işte doğrusal bir
fonksiyon olduğunu görmüşler.
Hüseyin: Ama öyle yazabilirler mi? O ama doğrusal olmak zorunda mı? Doğru dimi, oran
eşit dimi oran eşitti
İsmet: Eğimden bulurlardı çok rahat bir şekilde
Fevzi: Oran neye eşit? Hangi orana eşit?
Hüseyin: Oran neye eşit? Şey o bulduğumuz 85 miydi?
İsmet: Evet o olacak zaten.
Hüseyin: Eğimi o olacaktır. Eğimi o olan bir doğru mu çıkacak?
Araştırmacı: Grafiğin bileşenleri ne burada?
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İsmet: Vuruş sayısı x eksenidir, diğerine de yüksekliği. Şu şekilde işte (kağıdı gösteriyor)
Araştırmacı: Doğrusal mı olur?
Hüseyin: Öyle düşünürseniz doğrusal olur ama şeyi düşünürseniz, x eksenine vuruş
sayısı değil de zaman gibi bir
İsmet: Veya şey olur mesafe, toplam aldığı mesafe gibi mi düşünüyorsunuz o zaman?
Hüseyin: Yok, yok yok. Yani aslında vuruş sayısı olabilir mi. Yani bir vuruşta bu kadar
azalmış
Fevzi: O zaman geometrik dizinin elemanlarını doğrusal kabul ediyoruz öyle bir şey var
mı?
Hüseyin: Yok yok. Ama o oran eğim değil midir aslında? O oranı ben eğim olarak alabilir
miyim?
Fevzi: Geometrik dizinin elemanları gibi oluyor.
Hüseyin: Geometrik dizide o birbirine oranladığım oranlar.
Fevzi: r’ler
Hüseyin: r’ler eğim midir? Eğim olarak kabul edebilir miyim?
Fikret: İsmail Hocam doğrusallık var mı orda?
Fevzi: Yani x-ekseni zıplama sayısıysa y-ekseni de yükseklikse pek doğrusallık olmuyor.
Hüseyin: Yok o zaman olmuyor. Kuadratik mi oluyor o zaman?
Handan: Evet kuadratik olur. Şey gitmemesi lazım zaten doğrusal olduğu zaman hani
sabit oranda inmesi gerekmiyor mu? Doğrusal fonksiyonun özelliği o değil midir?

Bu toplantılar sırasında bazı öğretmenler, öğrencilerin çözüm yollarını anlamaya
çalışmanın yanı sıra, sorunun (öğrencilerin göremediği) başka bir çözümünün olup
olmadığını da araştırdılar. Buldukları çözümü diğer öğretmenlerle paylaşıp, doğru olup
olmadığı ile ilgili yorum yapmalarını istediler. Sorunun çözümü ile ilgili bu tartışmalar da
öğretmenlerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesine imkân veren bir ortam
sağlamıştır. Uygulama sonrası yapılan görüşmelerde öğretmenlerin en fazla vurguladıkları
şeylerden birisi de öğrencilerin çözüm yollarını yorumlamanın yanı sıra, öğretmen
arkadaşlarının düşünme şekillerini anlamaya ve yorumlamaya çalışırken de matematiksel
düşünme yönünden önemli kazanımlar elde ettikleri oldu:
Handan: Burada beraber paylaştık. Kimse bilgisini kimseden esirgemedi. Beraber
paylaşınca daha da bir zenginleşti yani ben bir soruda kendi düşünemediğim yerde Fatih
hocamın düşüncesi, ertesi soruda ben o düşüncesini kullandım Fatih Hocamın yeni bir
şey ekledim. Bir şey kaybetmedim, kazancım oldu, onun paylaştığı bakış açısını
kazandım.

Diğer taraftan bu uygulamanın öğretmenlerin matematik bilgisi ve matematiksel
düşünme yönünden kendi eksiklerini fark etmeleri için uygun bir ortam sağladığı söylenebilir.
Alan bilgilerinin ve matematiksel düşünebilme becerilerinin bazı durumlarda yetersiz kaldığını
gören öğretmenler kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşündüler:
Hüseyin: Çarşamba günü öğleden sonraları matematikle uğraştık bu bir katkı oldu bize.
Bir sorunun farklı farklı açılardan düşünülebileceğini gördük. Bir de matematik yaptık
Fevzi: Matematik düşünme günümüz oldu yani.
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Hüseyin: Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
Fevzi: Yani ders dışında matematiği düşündük
Hüseyin: Biz bunu öğrencilerle de paylaşıyoruz mesela soruyorum bizim matematik
öğrenmeye ihtiyacımız var mı diye yok diyorlar; ben hayır var diyorum”

3.2. Düşünme Şekilleri Uygulamasının Öğretmenlerin Pedagojik Alan Bilgilerine Katkısı
Öğretmenlerin öğrencilerin düşünme şekilleri üzerine düşünme, yorumlama imkânı
buldukları 5 haftalık uygulama sürecinin özellikle ilk haftalarında öğretmenlerin öğrencilerinin
kâğıtlarındaki farklı çözüm yaklaşımlarından çoğunu göremedikleri söylenebilir. Örneğin ilk
hafta üzerinde çalışılan ve farklı seviyede iki sınıfa (10. sınıf ve 11. sınıf) uygulanan
“Zıplayan Top” sorusunun çözüm kâğıtlarını inceleyen öğretmenler 10 sınıf öğrencilerinin
ortaya koydukları farklı çözüm yaklaşımlarını belirleyememişlerdir. Ancak öğrenci çözüm
kâğıtlarının analizi sonucunda, 10. sınıf öğrencilerinin 2-3 farklı çözüm stratejisi kullanarak
soruyu çözmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Özellikle ilk hafta yapılan öğretmenler
toplantısında öğretmenlerin bekledikleri çözüm dışında çözüm yolları deneyen öğrencilerin
düşünme şekillerini çok dikkate almadıkları görülmektedir. Aşağıda, bu sırasında iki
öğretmenin öğrencilerin çözüm kağıtları üzerinden yaptıkları yorumlarda bu tutum açıkça
görülmektedir:
Mehmet: Şimdi ben söyleyeyim. Zıplayan topta genelde çocuklar şey hani ben çok
beklemiyordum aralığı gördüler ama 10. sınıfın şeylerine baktığım zaman 10. sınıflar
fazla görememişler.
Handan: Aralığı göremediler
Mehmet: Aralığı görememişler. Yani sanki 10. sınıflarda değil de 11. sınıflarda
uygulanması gerekir gibi geldi bana.

Öğretmenlerin bu tutumu yapılan birebir görüşmelerde de ortaya çıkmıştır. Öğretmenler
yazılı kâğıtlarını incelerken istedikleri çözüm dışında farklı bir çözüm yolu deneyen
öğrencilerin kâğıtlarını çoğu zaman okumadan geçtiklerini ifade ettiler:
Hüseyin: Daha önce biz kendi istediklerimizi arıyorduk. Yani bu benim istediğimden değil
bu kalabilir kenarda diyorduk.
Handan: Yani yazılı kâğıtlarını okurken birçok kez bakmıyorsunuz bile o çocuğun ne
yaptığına.

Yine ilk hafta yapılan toplantıda öğretmenler öğrencilerin düşünme biçimlerini
yorumlarken, öğrencilerin ortaya koydukları çözüm stratejilerini genel ifadeler kullanarak
açıklamakla yetindiler. Öğrencilerin bu stratejiyi kullanarak ne yapmaya çalıştıklarını,
stratejinin altında yatan düşünme yapısını, stratejinin doğru olup olmadığı gibi konuları
irdelemediler:
Handan: Yani deneme yanılma yöntemiyle bir değer bulmuşlar ondan sonra bunu
destekleyecek bir formüle dönüştürmüşler. Yani en azından çocuklar burada deneme
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yanılmayla başlamış ama sonrasında bunu formülize etmiş; yani bunun bir şeyi olmalı
gibisinden.

Öğretmenlerin ilk hafta doldurdukları düşünme şekilleri formları analiz edildiğinde de
benzer bulgulara rastlanmıştır. Örneğin Şekil 5a ve Şekil 5b’de bir öğretmenin ilk hafta
üzerinde çalışılan “Zıplayan Top” etkinliği için doldurduğu uygulama öncesi ve uygulama
sonrası düşünme şekilleri formları görülmektedir. Bu formlar incelendiğinde öğretmenin
öğrenci kâğıtlarını incelemeden önce doldurduğu uygulama öncesi düşünme şekilleri
formunda çok fazla yazılı ifade bulunmadığı görülmektedir (bk. Şekil Ek 3.5a). Öğrenci
kâğıtlarını inceledikten sonra doldurduğu uygulama sonrası düşünme şekilleri formunda ise,
tespit ettiği farklı düşünme şekillerini (ya da çözüm stratejilerini) çok genel ifadelerle
açıklamaya çalışmıştır (bk. Şekil Ek 3.5b).
Yapılacak uygulamanın ayrıntıları daha önceki toplantıda açıklansa da, ilk hafta yapılan
toplantı öğretmenlerin kendilerinden tam olarak ne beklendiğini, ne yapmaları gerektiğini
anlamalarını sağlamıştır. Çözüm kağıtlarını daha derinlemesine incelemeleri gerektiğini
anlayan öğretmenler, toplantı öncesi kendi aralarında yaptıkları çalışmaları arttırmış,
öğrencilerin düşünme yapıları ile ilgili daha detaylı tespitlerde bulunmaya çalışmışlardır. İlk
haftadan sonra yapılan toplantılarda öğretmenlerin öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını, altında
yatan düşünme şekillerini, varsa hatalarını anlamak ve yorumlamak için ayrı bir gayret
göstermişlerdir. Öğrencilerin çözüm kâğıtlarına göz gezdirirken yalnızca sonuca değil o
sonuca varıncaya kadarki çözüm yolunu anlamaya çalıştıkları, anlamadıkları bir çözümü bir
kenara

koymak

yerine

diğer

öğretmenlerle

tartışarak

yorumlamaya

çalıştıkları

gözlemlenmiştir. Bu uygulamada yaşadıkları deneyimleri paylaşan bir öğretmenin sözleri bu
durumu özetler niteliktedir:
Fevzi: Öğrenci kâğıtlarını incelerken orada ... Hocamın bir lafı aklıma geldi: Bir deli bir
kuyuya bir taş atmış kırk akıllı kurtaramamış. Yani aslında o da çıktı. Mesela biz dedik, bu
mesela bir hesaplamaya taktık ya bu anlamsız bir şey dedik ama hâlbuki bir kurcaladık,
aslında işte tablosu orantılıymış, değerleri orantılıymış, daha dikkatli inceledik. Zorluydu
aslında yanlışını da bulmak doğrusunu da bulmak, veya doğruya giderken ne düşünmüş
onu anlayabilmek. Ama güzeldi.

Son haftalarda öğretmenlerin doldurdukları düşünme şekilleri formları incelendiğinde
de oradaki ifadeler, zamanla öğretmenlerin öğrencilerin düşünme yapılarını daha detaylı
inceledikleri bulgusunu destekler niteliktedir. Örneğin, Şekil Ek 3.6a ve Şekil Ek 3.6b’de,
yukarıda bahsedilen öğretmenin, son haftalarda yapılan “Gelecek Yüzyılda Türkiye”
uygulaması için doldurduğu formlara bakıldığında, çözüm kâğıtlarını görmeden önce
öğrencilerin olası çözüm stratejileri üzerine bazı tahminlerde bulunabildiği ve kâğıtları
üzerinden daha ayrıntılı tespitlerde bulunduğu söylenebilir (bk. Şekil Ek 3.6a ve Şekil Ek
3.6b). Öğretmenin uygulama sonrası formda dört farklı çözüm stratejisi belirlediği ve bu
çözüm stratejisine örnek olabilecek öğrenci çözüm kâğıtlarını yanlarına kodlarıyla birlikte not
aldığı görülmektedir (bk. Şekil Ek 3.6b).
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Şekil Ek 3.5a. Bir öğretmenin “Zıplayan Top” sorusu için doldurduğu uygulama öncesi düşünme
şekilleri formu
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Şekil Ek 3.5b. Bir öğretmenin “Zıplayan Top” sorusu için doldurduğu uygulama sonrası
düşünme şekilleri formu
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Şekil Ek 3.6a. Bir öğretmenin Gelecek Yüzyılda Türkiye sorusu için doldurduğu uygulama
öncesi düşünme şekilleri formu
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Şekil Ek 3.6b. Bir öğretmenin Gelecek Yüzyılda Türkiye sorusu için doldurduğu uygulama
sonrası düşünme şekilleri formu

Bu toplantılarda proje ekibinden bir araştırmacı tartışmayı yürüten kişi olarak
öğretmenlerin yaptıkları yorumlar üzerinden tartışmayı devam ettirmiştir. Örneğin, özellikle
öğretmenlerin çözüm kâğıtlarında belirledikleri farklı çözüm stratejileri üzerine çok
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konuşmadıkları,

yalnızca

çok

genel ifadelerle

öğrencilerin

ne

yapmaya

çalıştığını

açıkladıkları durumlarda devreye girerek, tespit ettikleri çözüm stratejisi üzerine öğretmenleri
daha derinlemesine düşünmeye yönlendirmiştir. Bunun üzerine öğretmenler o çözüm
stratejisini dikkatle inceleyerek ve yorumlamaya çalıştılar. Aşağıda geçen diyalogda
araştırmacının buldukları çözüm stratejisi üzerinden tartışmaları için öğretmenleri nasıl
yönlendirdiği görülmektedir:
Araştırmacı: O deneme yanılma yönteminin üzerinde biraz konuşabilir miyiz tam olarak
ne yapmışlar mantığını anlamak için?
Handan: ... Örneğin 1/2 oran demiş diğeri.
Fevzi: Oranları mı rastgele atamış?
Handan: Önce rastgele atamışlar kendince denemiş ondan sonra oran 12/13 olsa demiş.
Bu 12/13 yalnız neyi baz alarak yazdıklarını bilmiyorum.
Araştırmacı: Peki bu rastgele bir deneme yanılma mı?
Handan: Değil değil.
Hüseyin: O ilk denemeye başladıkları rakamı nasıl seçtiler, yani kesri?
Handan: Bak şeyle başladı Hocam. Şimdi dedi ki ilk olarak topun zıplama oranını en
geniş biçimde tanımladık diyor. Şimdi top hani 1 tam metre olarak işte 1 metreye kadar
tam boy uzar gibisinden 15 bölü 52. Yani en alt görünen noktayla en üst görünen noktayı
52 aldı ve buradan şey dedi 15 bölü 52 den büyük olmalı ki zıplayışı 15 metrenin üzerine
çıksın 52 den de küçük olmalı ki 52’yi geçmesin. Bu iki noktadan yola çıktı sonra da
ortalama bularak devam etti. Ha bire ortalama aldı.
Hüseyin: Aslında öyle bir kök bulma şeyi var. Biz öyle kök buluyorduk. Yani rastgele
değil aslında..
Halime: Sanki ortalama değer.
Fevzi: Bir sisteme oturtturmuş
Handan: Oturtturdu. Yani mesela ortalama değer bulmak gibi bir şey.

Yukarıdaki tartışmada da görüldüğü gibi, araştırmacının yönlendirmesiyle birlikte
öğretmenler hem öğrencinin kullandığı çözüm yaklaşımını daha derinlemesine incelemekte
hem de bu çözüm yaklaşımının hangi matematiksel temellere dayandığını tartışmaktalar.
Toplantılarda araştırmacının bir diğer rolü de her bir öğretmenin öğrencilerin düşünme
şekilleri ile ilgili bireysel fikirlerini aldıktan sonra diğer öğretmenlerin de fikir birliğine
varmasıyla, tüm öğretmenlerin öğrencilerin düşünme şekilleri (çözüm stratejileri, hataları, vs.)
ile ilgili fikirlerinin bir araya getirildiği ortak düşünme şekilleri formunun oluşturulmasına
yardımcı olmak idi. Bu formun oluşturulması sırasında da, bazı öğretmenler kendilerinin
dikkat etmediği ancak diğer öğretmenlerin dikkatini çeken başka çözüm stratejilerini de
görme ve yorumlama imkânı bulmuştur. Bu tartışmalar sonucunda öğretmenler, bekledikleri
ve tespit ettikleri düşünme şekillerinin dışında da çok farklı çözüm yaklaşımlarının
olabileceğini görmüştür.
Her bir modelleme sorusu için ayrı ayrı oluşturulan ortak düşünme şekilleri formuna
bakıldığında, öğretmenlerin bireysel olarak doldurdukları düşünme şekilleri formlarına göre
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öğrencilerin düşünme şekillerine yönelik çok daha detaylı bilgilerin yer aldığı görülmektedir
(bk. Şekil Ek 3.7). Örneğin, ortak düşünme şekilleri formunda öğretmenlerin grup tartışmaları
sonucunda 5 farklı çözüm stratejisi belirlenmiş ve her bir strateji için öğrencilerin yaptığı
hatalar not alınmıştır. Bu formun oluşturulduğu toplantının başında öğretmenler, öğrencilerin
kayda değer bir matematiksel çözüm yolu bulamadıklarını belirtmiş ve sorunun temelini
oluşturan “eğrinin eğimi” kavramının derslerde çok üzerinde durulmadığını, bu yüzden de
öğrencilerin çok fazla yorum yapamayacaklarını söylemişlerdir. Ancak toplantı sonunda tüm
öğretmenlerin
öğretmenler

katılımıyla
çözüm

oluşturulan

kâğıtlarını

ortak

dikkatle

düşünme

şekilleri formu

incelediklerinde

öğrencilerin

incelendiğinde,
farklı

çözüm

yaklaşımlarını ve hatalarını belirleyebildikleri ortaya çıkmaktadır.
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Şekil Ek 3.7. “Ücretsiz Lunapark Treni” etkinliği için oluşturulan ortak düşünme şekilleri formu.

4. Öğretmenlerin Öğrenci Düşünme Şekillerine Yönelik İnanç ve Tutumları ile
Öğretmenler Arasındaki İşbirliğine Katkısı
Beş haftalık düşünme şekilleri formu doldurma uygulamasının öğretmenlerin bilgilerinin
ötesinde şu iki boyutta mesleki gelişimlerine katkıda bulunduğu söylenebilir (a) Öğrencilerin
düşünme yapıları ile ilgili inanç ve tutum, (b) Öğretmenler arasındaki işbirliği ve sosyal
ilişkiler.
Öğrencilerin düşünme şekilleriyle ilgili inanç ve tutumlarındaki değişim: Bu
uygulamanın öğretmenlerin mesleki gelişimleri yönünden en önemli etkileri arasında,
öğrencilerin matematiksel düşünme yapıları ile ilgili algılarının değişmesi gelmektedir. Süreç
içerisinde öğretmenlerin, öğrencilerin öğretmenin beklediği çözüm ya da düşünme şekilleri
dışında çok farklı yollardan da çözüme gidebileceği yönünde bir farkındalık kazandıkları,
öğrencilerin farklı düşünme şekillerini ortaya çıkarmanın ve bu farklıklara değer vermenin
önemini daha çok vurguladıkları gözlendi:
Hüseyin: Geçen mesela bir soruda 4 tane çözüm çıktı. Bizim çözümümüz dışında 4 farklı
çözüm çıktı. Bir dizi sorusuydu, sabit dizi sorusuydu. Öğrenciler farklı farklı çözümler
bulmuş. Mesela projeye katılmayan bir öğretmenimiz öğrenci farklı çözdüğü halde, belli
bir aşamayı geçtiği halde puan vermedi. Ama biz bu noktada puan verilmesini istedik.
Buna rağmen puan vermedi. Yani bu 6 aylık süreçte bizdeki pedagojik değişim bu bence.
Fevzi: Aslında farklı çözüme değil direkt farklı olan kişiye değer vermek gerekli. Yani
farklı olana aslında değerini vermenin gerektiğini öğrendik.
Hüseyin: Evet çünkü orada çocuk bizim gibi düşünmek zorunda değil
Fevzi: Bizle aynı olmak zorunda değil, evet.

Öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme

yapıları ile ilgili algılarının

değişmesine bir diğer örnek de, okuldaki “matematik dersinde başarılı olmak” ile
“matematiksel düşünebilme” arasında doğrudan bir ilişki olmayabileceğine dair farkındalığın
artması

olabilir.

Öğretmenlerin çoğu,

okulda yapılan yazılı sınavlarda düşük not alan

öğrencilerin bu tür etkinliklerdeki farklı ve yaratıcı düşünme becerilerine tanık olduktan sonra
bu öğrencilere karşı tutumlarının değiştiğini belirtti:
Hüseyin: Şimdi ben sunu düşündüm. Bu çocuklar bir saatten sonra kapatıyorlardı
kendilerini. Ama uygun soru ve uygun ortam hazırlandığı zaman istedikleri şeyi
çözüyorlar. Benim bu çocuklara olan bakışımı değiştirdi. Yani evet bu çocuklar uygun
ortam sağlandığı zaman uygun bir şey verdiğiniz zaman yapmayacakları şey yok. Yani o
güvenliği yakaladıklarında bizden daha iyi çözümler bulabiliyorlar. Şimdi bu çocuklara
olan saygımı arttı.
Fevzi: Mesela iki üç tane öğrencim vardı uçtu, uç diyordum uç değer diyordum ama çok
değişik fikirli çözümlü sorulara bir baktık onların kâğıtlarında var o hoşuma gitti. O yönden
bir davranış değişikliği sınıf içinde oldu mu derseniz onlara daha bir sempatiyle baktım.
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Hani matematiği orta kararda ama buradaki düşünme yapılarının iyi olduğunu görünce
daha bir sevdim.
Handan: öğrencinin aslında farklı bir değer var her çocukta herkesin bir bilgisi var; boş
değil aslında çocuklar ama hani sizin istediğinizle aynı olmadığı zaman boş gibi
değerlendiriyorsunuz çocuğu.

Öğretmenler arasında artan işbirliği ve sosyal ilişkiler: Haftalık toplantıların yanı
sıra öğretmenler bu toplantılara hazırlık aşamasında da fikir alışverişinde bulundu. Yapılan
bire-bir görüşmelerde de öğretmenler toplantı öncesi fikir alışverişinde bulunmanın, onların
matematiksel düşünme becerilerine önemli katkılar sağladığını vurguladılar. Özellikle,
toplantı öncesi ve sonrasında öğrenci çözümlerini incelerken ve anlamaya çalışırken
birbirlerine danıştıklarını, birbirleriyle fikir alışverişi içinde olduklarını bunun da matematiksel
düşünme yönünden çok faydalı bir deneyim olduğunu ifade etti:
Fevzi: Şimdi matematiksel bilgi alışverişi olarak zaten bizim zümre içinde bir sıkıntımız
yoktu. Yani matematiğin somut kısmı, sayısal hesaplama kısmı ile ilgili, genel görüşmeler
ile ilgili hiç bir problemimiz yoktu. Ama bu günlük yaşam problemleri gelince matematiksel
düşünmeler ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın o yönlerini gördük, o mutlu etti. Çünkü değişik
fikirler, değişik uygulamalar, çözümler çıktı; birbirimizi etkiledik o bakımdan güzel bir
süreçti. Matematiksel düşünmemiz, becerimiz pekişti, gelişti evet.

Öğretmenler arasındaki işbirlikçi yaklaşım, birbirlerinin eksiklerini tamamlamalarına ve
birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerine imkân verirken aynı zamanda aralarındaki sosyal
ilişkilerin de gelişmesine ve güçlenmesine de olanak sağladı:
Handan: Yani şimdi tabi ki beraberlik güzel; arkadaşlarla farklı yönleriyle tekrar yüz yüze
oluyorsunuz; onların şeylerini keşfediyorsunuz; düşünme şekillerini fark ediyorsunuz; hani
bu tür şeylerin en önemli parçalarından biri de diyalog değişiyor.
Hüseyin: E kolay değil, şimdi biz çarşamba günleri öğleden sonraları ayrılacaktık imkânı
yok ki çarşamba öğleden sonraları bir araya gelelim, bu işi konuşalım tartışalım. Bu
noktada sosyal ilişkilerimiz çok arttı, daha farklı oldu.
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Ek 4. Uygulama Planı
UYGULAMA PLANI
Uygulama planını hazırlayanlar:
Modelleme Sorusunun Adı:
Sınıf:
Öğrenme Alanı:
Alt Öğrenme Alanı:
Toplam Süre:
Derste yapılacakların açıklanması için süre:
Sunumlar için süre:

Sorunun çözülmesi için süre:
Dersi toparlamak için süre:

Kazanımlar:
Öğrenciler tarafından kullanılması beklenen beceriler:
Araç ve Gereç:
HAZIRLIK (Sorunun uygulama öncesi ile ilgili plan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde oluşturulabilir.)
•
•
•

Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler
Sorunun uygulamasından önce öğrencilerin soruda öne çıkan matematiksel kavramları
anlayabilmesi için gerekli olan ön bilgiler
Hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

UYGULAMA (Sorunun uygulaması ile ilgili plan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde oluşturulabilir.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği
Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve yapabilecekleri
hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür zorluklar yaşayabilecekleri ve yaşanabilecek
zorlukların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki amaçlar
Öğrenciler soruyu çözerken kişileri ve grupları puanlandırma kriterlerinin neler olabileceği ve
bu kriterlerin öncelik sırası
Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
Öğrenciler çözümlerini sunarken kişileri ve grupları puanlandırma kriterlerinin neler olabileceği
ve bu kriterlerin öncelik sırası
Sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının ardından dersin nasıl toparlanılacağı
Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
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Ek 5. Modelleme Sorusunun Sınıf-İçi Uygulamasından Önce ve Sonra Öğretmenlerle

Yapılan Görüşme Soruları

Uygulama Öncesi Görüşme Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Modelleme sorusunu uygulayacağınız sınıf ve öğrenciler hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Bugünkü derse geçmeden önce bir önceki derste ne işlediğinizi kısaca anlatır mısınız?
Bugünkü uygulamaya zemin hazırlayan bir çalışma yaptınız mı?
Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler nedir?
Bu soruda öne çıkan matematiksel kavramları ve öğrencilerin sahip olması gereken önbilgileri
düşünerek sizce bu sorunun uygulama zamanı uygun mu?
6. Bu soru başka hangi alt öğrenme alanı altında ve ne zaman kullanılabilirdi?
7. Uygulama sırasında olumlu ve olumsuz neler olmasını bekliyorsunuz? Açıklar mısınız?
8. Diğer öğretmenlerle hazırladığınız ortak uygulama planınızda bir değişiklik yaptınız mı? (Evet ise)
Yaptığınız değişiklikler nelerdir? Neden bu değişiklikleri yaptınız?
Bundan sonraki bütün sorular için uygulama öncesi toplantıda öğretmen arkadaşlarınızla
beraberce hazırladığınız uygulama planında, ortak olarak nelere karar verdiniz, bir karara
varılmadıysa o başlık altında konuşulanlardan bahsederek neler yapacağınızı açıklamanız
beklenmektedir.
[ Toplantıda konuşulanlara referans verilmiyorsa, her bir soru için ne konuşuldu, hangi kararlara
varılmıştı gibi sorgulamalar yapılacaktır.]
9.
10.
11.
12.
13.

Süreyi nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?
Gruptaki kişi sayısını ve gruptaki kişileri nasıl belirleyeceksiniz?
Öğrencilere yapılacakları nasıl açıklayacaksınız?
Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz?
Öğrenciler soruyu çözerken kişileri ve grupları puanlandırmak isteseniz kriterleriniz neler olurdu?
Bu söylediğiniz kriterleri öncelik sırasına sokmanız gerekse nasıl bir sıralama oluştururdunuz?

14. Öğrencilerin kaç farklı çözüm yaklaşımı ortaya koymasını bekliyorsunuz?
15. Öğrenciler size çözümle ilgili düşüncelerini açıkladıklarında ve sizden geri dönüt beklediklerinde
ne söylemeyi (ya da sormayı) planlıyorsunuz?
16. Öğrencilerin nerede ve ne tür hatalar yapmasını bekliyorsunuz? Bu durumda neler yapmayı
planlıyorsunuz?
17. Öğrencilerin nerelerde ve ne tür zorluklar yaşamalarını bekliyorsunuz? Bu durumda neler yapmayı
planlıyorsunuz?
18. Öğrenciler soruyu çözerken ne tür sorular sormayı planlıyorsunuz? Bu soruları sormak
istemenizdeki amacınız nedir?
19. Çözümleri hangi sıraya göre ve ne şekilde sundurmayı planlıyorsunuz? Neden?
20. Öğrenciler çözümlerini sunarken kişileri ve grupları puanlandırmak isteseniz kriterleriniz neler
olurdu? Bu söylediğiniz kriterleri öncelik sırasına sokmanız gerekse nasıl bir sıralama
oluştururdunuz?
21. Sunumların ardından dersi nasıl toparlayacaksınız?
22. Uygulama için kendinizi ne derecede hazır hissediyorsunuz? Neden?
23. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
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Uygulama Sonrası Görüşme Soruları
1. Uygulamayı düşündüğünüz şekilde yürütebildiniz mi?
a. Cevap HAYIR ise: Bunu neye bağlıyorsunuz?
2. Etkinliğin uygulanmasında somut materyallere veya teknoloji kullanımına ihtiyaç duydunuz mu?
3. Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile ilgili……
düşünüyordunuz, düşüncenizde bir değişiklik oldu mu?
4. Sorunun uygulamasından önce öğrencilerin sahip olması gereken önbilgiler ile ilgili
………düşünüyordunuz, düşüncenizde bir değişiklik oldu mu? (Şu konuyu bilmesine gerek yok, şu
konuyu da bilmesi gerekir şeklinde bir çıkarmanız ya da eklemeniz var mı?)
5. Sizce bu sorunun uygulama zamanı uygun muydu? Bu soru başka hangi alt öğrenme alanı altında
ve ne zaman kullanılabilirdi?
6. Süreyi nasıl kullandınız? Süreyi kullanımınızda değişiklikler yapar mıydınız? Neden?
7. Gruptaki kişi sayısını ve gruptaki kişileri nasıl belirlediniz?
a. Belirlediğiniz grup yapısının olumlu yönleri nelerdi?
b. Belirlediğiniz grup yapısının olumsuz yönleri nelerdi?
8. Öğrenciler soruyu çözerken kişileri ve grupları puanlandırmak isteseniz kriterleriniz neler olurdu?
Bu söylediğiniz kriterleri öncelik sırasına sokmanız gerekse nasıl bir sıralama oluştururdunuz?
9. Öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili olarak uygulama öncesi beklentileriniz ile uygulamadaki
gözlemlerinizi karşılaştıracak olursanız neler söyleyebilirsiniz?
10. Sizi şaşırtan bir çözüm yaklaşımı ya da düşünme şekli ile karşılaştığınızda ne yaptınız?
11. Öğrencilerin çözüm yaklaşımlarında ne tür hatalara rastladınız? Bu durumda ne yaptınız?
12. Sorunun çözümünde öğrenciler nerede ve ne tür zorluklar yaşadılar? Bu durumda ne yaptınız?
13. Öğrenciler soruyu çözerken ne tür sorular sordunuz? Bu soruları sormadaki amacınız neydi?
14. Çözümleri hangi sıraya göre ve ne şekilde sundurdunuz? Neden?
15. Öğrenciler çözümlerini sunarken kişileri ve grupları puanlandırmak isteseniz kriterleriniz neler
olurdu? Bu söylediğiniz kriterleri öncelik sırasına sokmanız gerekse nasıl bir sıralama
oluştururdunuz?
16. Bu uygulamayı yeniden yapma fırsatınız olsaydı, neleri değiştirirdiniz? Neden?
17. Öğretmenler toplantısında, uygulama ile ilgili neleri sunarsınız, nasıl başlıklar belirlediniz.
Özellikle, uygulamayı daha etkin hale getirmek için hangi konular üzerinde tartışılmasını istersiniz.

451

Ek 6. Sınıf-İçi Modelleme Sorusu Uygulamalarında Araştırmacılar Tarafından Kullanılan

Gözlem Formu
Ders Gözlem Formu
Öğretmen
Okul
Sınıf
Tarih

Zaman (Başlama-Bitiş)
Konu
Gözlemciler
Öğrenci Sayısı
Sıklık ve Diğer Gözlem Notları

Dersin Amacı
Modelleme
Problemi
Sınıf
yapılandırması
(hangi evrede,
nasıl bir grup
türü, ne kadar
süre)

Küçük grup
İkili grup
Bireysel
Tüm sınıf
Uygulama sürecinde öğretmen tutum ve davranışları
Soruya Isındırma

Dersin evreleri
(Her bir
evrede
yapılanlar ve
hangi zaman
aralıklarında
gerçekleştiği
not edilecek)

Sıklık ve Diğer Gözlem Notları

Ders sürecini açıklama
Soru ile ilgili ısındırma çalışması yapma
Sorunun anlaşılmasını sağlama

Öğrenciler problemi çözerken
Süreci sorgulama
Uygulamada öğrencilerin matematiksel
düşüncelerini ortaya çıkarmak için sorulan
sorular
Öğretmenin sorduğu diğer sorular
Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu
kavramlar arasındaki ilişkilerin öğrenciler
tarafından öğrenilip öğrenilmediğini
değerlendirmek için neler yaptığı
Grup çalışmalarını değerlendirmek için neler
yaptığı
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Süreçte öğrenciyi dinleme ve gözlemde
bulunma
Süreçle ilgili geri dönüt verme
Öğrencilerin sorularına verdiği cevaplar ya da
yaptığı yönlendirmeler
Tespit edilen zorluklar ve öğrencilerin
karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için
kullanılan yöntemler
Öğrenciler problemin çözümünü sunarken
Çözümü dinlerken yaptıkları ve söyledikleri
Çözümü sorgulama ve değerlendirme (Sorduğu
sorular, yaptığı yönlendirmeler,
değerlendirmeler, soruları yönelttiği kişi ya da
gruplar)
Çözüm ile ilgili öğrenciye ya da gruba dönüt
verme
Çözümü açıklama (Dersi nasıl toparladığı
Ders ortamı ve
modelleme
sorusunun
uygulaması ile
ilgili diğer
gözlemler
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Ek 7. Dönme Dolap Etkinliği Uygulama Planı  

DÖNME DOLAP ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Dönme Dolap
Öğrenme Alanı: Trigonometrik fonksiyonlar, Birim çember, Açısal/Çizgisel hız
Toplam Süre: 110dk
Sorunun çözülmesi için süre: 80dk
Sunumlar için süre: 30dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı
UYGULAMA (Sorunun uygulaması ile ilgili plan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde oluşturulabilir.)
1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme (10 dk)
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği,
Grup Raporları: çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarında ki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, Grup ismi ve
üyelerin isimleri rapora yazılması,
Grup Sunumları: dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
•

Yerden yüksekliği bulmak için çözüm yaklaşımları:
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Açıyı zamana bağlı bir fonksiyon olarak yazarak aşağıdaki formülü elde etme
h=74-70.Cos(0.2t)
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
“h=74-70.Cos(0.2t)” formülünü her bir bölge için ayrı ayrı yazma
h= 74+70.Cos((900-t).0,2)

450 <t<900 (2. Bölge)

h=74+ 70.Cos((t-900).0,2)

900<t<1350 (3. Bölge)

h= 74-70.Cos((1800-t).0,2)

(4. Bölge)

Not: 1800sn tam tur boyunca geçen süre, t anlık zaman.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3:
h=74-70.Cos(0.2t) formülünde pozitif ve negatifliği sağlamak için mutlak değer kullanma
İlk 90° ve son 90°lik bölgelerdeki formül h=74-|70.cosα|
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90° ile 270° arası formül h=74+|70.cosα|
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 4:
Biniş noktasını 1. Bölge olarak düşünüp sinüs fonksiyonu kullanma

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 5:
Her bir kapsülün arasındaki düşey ya da yatay mesafeyi eşit kabul etme
45 derecede yatayda 70 m yol alırsa,
0,2 derecede orantı kurarak 14/45 m yol alır.
Buna bağlı olarak kapsülün yatayda aldığı yol a= 14/45 t olarak formüle bulma
•

Biniş noktasına olan uzaklığı bulmak için çözüm yaklaşımları:
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1: Kosinüs teoremi

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2: Yarım açı formüllerinden yararlanma
4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve yapabilecekleri
hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
•

∝ = 0,2 t formülüne ulaşma ihtiyacı hissetmeyebilirler. Yani bulunan formüllerde açıyı
zamana bağlı fonksiyon olarak yazmakta zorlanabilirler.

•

Açısal hız için fizikteki W=2𝜋𝑓 formülünü kullanma eğilimi
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Birim zamanda taranan açıyı hesaplamalarına rağmen hesapladıkları değeri açısal hız

•

olarak görmeme
•

Kapsüllerin arasındaki eşit mesafeyi düşey eksende de eşit kabul edebilirler.

•

Kosinüs formülünde her bir bölge için işaret incelemesi yaparak formülü revize etme
(Yanlış değil fakat gereksiz işlem)

5. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulacak sorular:
•

Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?

•

Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)

•

Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?

•

Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?
Etkinliğe özel sorular:

• Açıyı zamana bağlı fonksiyon olarak yazmayan gruplara;
Herhangi bir t anında sizin formülünüz bulunduğumuz yüksekliği bize nasıl
gösteriyor?
• Sorudaki anlık veri ne anlama geliyor sizce?
• Kapsüllerin arasındaki eşit mesafeyi düşey eksende de eşit kabul eden gruplar için;
Kapsüller arasındaki düşey mesafe nasıl eşit oluyor? Matematiksel olarak gösterir
misiniz?
• Açısal hız formülünü kullanarak hesaplama yapan gruplara;
o
360 yi
1800 saniye tamamlarsa
o

1 yi

x saniyede tamamlar

Yukarıda yapılan işlemin ne anlama geldiği sorulabilir. (Birim zamanda taranan açı, esasında
açısal hız)
6. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
• Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak ders
esnasında karar verilecek.
7. Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
• Bu etkinlik trigonometri konusunda açı, birim çember, trigonometrik fonksiyonlar ve
açısal/çizgisel hız kavramlarını içermektedir.
•

Etkinlik bu kavramlar tamamı öğretildikten sonra uygulanabileceği gibi, birim çember ve
trigonometrik fonksiyonlar verildikten sonra da uygulanabilir. Örneğin açısal/çizgisel hız bu
etkinlikten sonra anlatılabilir. Çünkü bu etkinlik sürecinde öğrenciler bu farkı sezgisel
olarak fark etmiş olacaklardır.

•

Açısal/çizgisel hız farkı üzerine düşünme gereklilikleri, trigonometrik fonksiyonları
kullanma gereklilikleri ve fonksiyonları yazarken birim çember üzerinden düşünmeleri
önemli kazanımlar olacaktır. Bu süreçte uygun sorularla ve yönlendirmelerle öğrencilere
yardımcı olunuz.
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Ek 8. Öğrenci Düşünme Şekilleri Raporu Yönergesi

Öğrenci Düşünme Şekillerini Değerlendirme Raporu
Öğrenci düşünme şekilleri sürecindeki tartışmalarınızı tekrar düşünerek, aşağıdaki sorulara
cevap veren, mümkün olduğu kadar detaylarıyla ve örneklendirerek açıklayan bir rapor yazmanız
beklenmektedir. Listedeki soruların hepsinin cevaplanmasına özen gösteriniz, ancak, listedeki
sıralamayı takip etmek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, sorulara karşılık gelmeyen
ekleyeceğiniz başka düşünceleriniz olursa kendinizi bu sorularla kısıtlamadan, etkinlikle ilgili her
türlü düşünce ve eleştirilerinizi de yazabilirsiniz.
1. Öğrencilerin çalışmalarını (öğrenci kâğıtlarını ve video kesitlerini) incelerken ve
değerlendirirken öncelikli olarak nelere dikkat ettiniz? Açıklayınız.
2. “Etkinlik sonrası düşünce raporunuzda, öğrencilerin bu soruya getireceği farklı çözüm
yaklaşımlarını, öğrencilerin ne tür zorluklar yaşayacağını ve yapabilecekleri olası hatalar ile
ilgili beklenti ve tahminlerinizi ifade etmiştiniz.”
3. Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve video görüntülerini incelemeden önceki sizin
beklentileriniz/tahminleriniz ile inceledikten sonraki gördüğünüz öğrencilerin çözüm
yaklaşımları, sorunun çözümünde karşılaştıkları zorluklar ve yaptıkları hatalar arasındaki
farklılıklar var mıydı? Varsa, bu farklılıkları çözüm kâğıtlarından örneklerle destekleyerek
açıklayınız.
4. Öğrencilerin ortaya koyduğu bu çözüm yollarından, “bu şekilde düşüneceğini gerçekten de
düşünemezdim; beni çok şaşırttı.” dediğiniz bir çözüm yaklaşımı (matematiksel düşünme
süreci) var mıydı? Varsa, hangi çözüm yaklaşımı olduğunu nedeniyle birlikte açıklayınız.
5. İncelediğiniz tüm öğrenci kâğıtlarını ve video görüntülerini göz önüne aldığınızda, öğrencilerin
nasıl düşündüğü, neler bildiği ve bilmediği hakkında neler öğrendiniz?
a)

Öğrenci çözüm kâğıtlarının hangi yönleri sizin öğrencilerin matematiksel
düşünme süreçlerini öğrenmenize yardımcı oldu?

b)

Öğrenci çözümlerine ait video görüntülerini izlemenin hangi yönleri sizin
öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini öğrenmenize yardımcı oldu?

6. Grup ortamında çalışmak öğrencilerin düşünme süreçleri ile öğrendiklerinize katkı sağladı mı?
Nasıl/Neden?
7. Sınıf tartışmalarında diğer arkadaşlarınızı (öğretmen adaylarını) dinlerken ve tartışırken
öğrencilerin matematiksel düşünme süreçleri ile ilgili neler öğrendiniz?
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Ek 9. Etkinlik Sonrası Düşünce Raporunun Geliştirilmesine Yönelik Geri Dönüt
1. Dosya adı aşağıdaki gibi verilmeli:
ÖdevAdi_Ad_Soyad_OgrenciNumarasi
Örnek: Rapor_1_Cagatay_Er_987654321.doc
2. Düşünce raporunun başına raporun hangi etkinlikle ilgili olduğu ve tarih bilgileri eklenmeli.
Ad Soyad:
Etkinliğin Adı:
Tarih:
3. Rapor soru-cevap şeklinde değil düz metin olarak hazırlanmalı. Raporda, metnin organizasyonuna
ve ifadelerin doğruluğuna dikkat edilmeli. Örneğin, metinde farklı konulara geçiş yapıldığında
paragraf başı yapma ve yazım yanlışlarını kontrol etme.
4. Rapor, size verilen soru listesindeki tüm sorulara cevap verilecek şekilde hazırlanmalı. Listedeki
sorulara karşılık gelmeyen ekleyeceğiniz başka düşüncelerinizi de yazabilirsiniz.
5. Sorunun çözümüyle ilgili olarak önce bireysel olarak ne düşündüğünüzü, hangi çözüm yöntemini
geliştirdiğinizi belirtiniz. Daha sonra grup çözüm sürecini açıklayınız.
6. Ortaya atılan düşünce ve iddialar açıklayıcı ifadeler ve örneklerle ile desteklenmeli.
“Grup çalışması olması, farklı bakış açılarını görüp soruya değişik açılardan yaklaşım
sağlaması açısından çok yararlı oldu.”
“Bu soruyu çözdükten sonra bu tarz problem temelli sorulara nasıl yaklaşmam gerektiği
konusunda daha iyi fikirler edindim. Örneğin, farklı tablolar elde edip farklı düşünceler
geliştirmem gerektiği ve bunu karşımdaki insanları ikna edecek şekilde açıklamam
gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu gördüm.”
7. Varsayımların gerekçeleri açıkça ifade edilmeli.
8. Grup tartışma süreci, hangi noktalarda nasıl karar verildiği, neden karar değiştirildiği, farklı fikirlerin
neler olduğu ve nasıl fikir birliği sağlandığı gibi konular daha detaylı yazılmalı
“Grup çalışmasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü bazen tıkandığımız
yerlerde birimizin ortaya attığı bir fikri diğer iki kişinin bilgisi sayesinde daha kullanışlı bir hale
getirerek çözüme yönelik büyük adımlar atmış olduk.”
“İlk olarak 3 ayı da bir bütün olarak incelemeyi düşünmüştük fakat sonradan bunun
yanlış olacağını anlayıp her birini ayrı ayrı düşünüp yoğun, orta ve durgun zamanlarla beraber
incelemeye karar verdik.”
9. Teknolojinin sağladığı kolaylıkların neler olduğu spesifik olarak yazılmalı
“Sorunun çözümünde Excel kullandık ve bu bize inanılmaz kolaylık sağladı”
10. Matematiksel denklem, grafik vs. gibi Word üzerinde yazmakta zorlandığınız şekil veya grafikler
varsa bunları elle yapıp raporunuzun çıktısına ekleyebilirsiniz.
11. Öğretmen gözüyle yapılan değerlendirmede, öğrencilerin kazanımları ve yaşayacakları zorluklar
konusu çok güzel ele alınmış. Bununla birlikte matematiksel açıdan kazanımlar ve zorluklarla ilgili
durumlar yeterince irdelenmemiş.
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Ek 10. Öğrenci Düşünme Şekilleri İnceleme Rehberi
ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİ İNCELEME REHBERİ
Amaç: Öğretmen adaylarının, öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini fark etme,
anlama ve yorumlamalarını (becerilerini) arttırmak (öğrenmesi).
Süre: 100dk
Roller:
A. Sunucu ve Yönetici
•

•

•

•
•

•

Kuralların hatırlatılması
Ø Gruplar işbirliği ve fikir birliği içinde çalışması
Ø Her bir bölüm için ayrılan sürenin hatırlatılması
Sürecin yönetilmesi ve rehberlik
Ø Soruların sorulması
Ø Öğretmen adaylarının öğrenci kâğıtlarına verilen grup numaralarını belirterek
açıklama yapmasını sağlama
Ø Öğrenci kâğıtları ile videoların nasıl eşleşmiş olduğunu açıklar.
Öğrenci çalışmaları ile ilgili belli bilgilerin verilmesi
Ø Kaçıncı sınıf, öğrenci çalışmalarının oluştuğu ortam, ortalama ne kadar zamanda
çözdükleri
B. Araştırmacı
Öğrenci çözüm kâğıtlarının öğretmen adaylarına dağıtılması
Öğrencilerin not almaları için amaç doğrultusunda hazırlanmış “öğrenci düşünmeleri şekilleri
değerlendirme formu” öğretmen adaylarına dağıtılması
(*öğrenciler bunu öğrenci kâğıtlarının analizi sürecinde doldurması)
Video kesitlerinin hazırlanması ve sunulması
YÖNTEM/İZLENECEK YOL
1.
Ø
Ø
•

ADIM: Başlama/Giriş ve Öğrenci çalışmalarının sunulması (5dk)
Yönetici/Sunucu kısaca kuralları açıklar ve zaman hakkında bilgi verir.
Araştırmacılar tarafından:
Öğrenci kâğıtları: Seçilmiş, 4-5 farklı gruba ait öğrenci kâğıtları gruplara dağıtılır.
Uyarı: Öğrenci çalışmaları hakkında başlangıçta sadece bazı bilgilerin verilmesi (sınıf
seviyesi, grupça çalışmaları ve grupların kaç kişilik olduğu (öğrenci çalışmalarının oluşturulduğu
ortam), hangi başarı düzeyinde hangi okullardan olduğu başlangıçta değil, 4. adımda
konuşulmalıdır.

2. ADIM: Belirlenmiş öğrenci kâğıtları ile ilgili, öğrenci sunumlarına ait videoların gösterilmesi
(10dk) ve öğrenci kâğıtlarının ön analizi (10dk)
• Video Kesitleri: Öğrenci düşünme süreçlerini yansıtan hazırlanmış kâğıtlarla ilgili video
kesitlerinin gösterilmesi (her biri 5-7dk)
• Araştırmacı, “sunumlara ait” video görüntülerini gösterir (ortalama 10dk).
• Gruplar kâğıtlarla ilgili öğrenci sunumlarını dinler ve kendilerine dağıtılan öğrenci
düşünme şekilleri değerlendirme formuna (genel) notlar alır.
• Öğretmen adayları video görüntülerinden elde ettikleri notlarla birlikte öğrenci kâğıtlarına
bakarak, öğrenci kâğıtları ile ilk izlenimleri ile ilgili notlar alırlar.
• Gruplar bu süreçte mümkün olduğu kadar öğrenci çalışmalarından bilgi toplamaya çalışırlar.

459

3. ADIM: Öğrencilerin neler yaptığının tanımlanması
Sunucu/Yönetici sorar; “Öğrenci kâğıtlarını ve ilgili videoları incelediğiniz”.
•
Neler görüyorsunuz, neleri fark ettiniz, neler söyleyebilirsiniz?
!! Öğrenci çalışmalarından örnekler (yerler) göstererek bu söylediklerinizi destekleyebilir
misiniz?
Uyarı:
• Grupların ilk izlenimleri
• Çalışmanın kalitesi hakkında (iyi/kötü/başarılı/başarısız vs. ) mümkün olduğunca yorumsuz,
yorum gelirse bu düşüncesi ile ilgili öğrenci kağıdından kanıt/açıklama sunması.
• ADIM: Odak grup’a ait video görüntüsünün izlenmesi ve öğrenci kâğıtlarının detaylı analizi
Video Kesitleri : Öğretmen adayları, odak gruba ait video görüntülerini izler ve kendilerine
dağıtılan öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme formuna (genel) notlar alır (bu süreçte notları
bireysel alırlar)
• Öğretmen adayları video görüntülerinden elde ettikleri notlarla birlikte aralarında tartışarak
(grupça) öğrenci kağıtları üzerinde çalışırlar ve verilen kağıtlar üzerindeki istenenler
doğrultusunda notlarını detaylandırırlar.
Uyarı:
• Gruplar bu sürede mümkün olduğu kadar öğrenci çalışmaları ile ilgili bilgi toplar.
4. ADIM: Öğrenci çalışmalarının yorumlanması
Uyarı: Gruplar (Öğretmen adayları) bu süreçte, öğrencinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve
niçin yaptığını yorumlamaya çalışacaklardır. Grupların (öğretmen adaylarının) görevleri:
öğrencilerin gördüğü/düşündüğü gibi görmek/düşünmek. Bu süreçte gruplar aşağıdaki sorulara
cevap verecek şekilde öğrenci çalışmalarını yorumlayacaklar ve öğrenci çalışmalarından
yorumlarını destekleyecek kanıtlar sunacaklardır.
1. Öğrenciler soruyu ne kadar iyi anlamış?
2. Öğrencilerin kullandıkları farklı çözüm yolları nelerdir? (her bir öğrenci kâğıdı için)
Ø Hangi matematiksel konu ve gösterimlerden yararlanmışlar?
Ø (Varsa) Sorunun çözümünde kullanabilecekleri hangi gerekli matematiksel
bilgi/beceri/konuyu göz ardı etmişler?
3. Öğrencinin çözüm ve düşünme süreçlerinde güçlü gördüğünüz yönler nerelerdir?
Ø Öğrenciler sorunun hangi kısmında/kısımlarınsa en fazla çaba
göstermişler? (öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri)
4. Öğrenci çözüm ve düşünme süreçlerindeki zayıf gördüğünüz yönler/problemler nelerdir?
Ø Öğrenciler sorunun hangi kısmında/kısımlarınsa en az çaba göstermişler?
Ø Nerede zorlanmışlar/ ne tür hatalar yapmışlardır? Hangi
kavramlar/matematiksel süreç onlar için zor gelmiştir?
5. Öğrencilerin çözümlerinden/düşünme süreçlerinde size ilginç gelen /şaşırtan bir yaklaşım
var mı?
6. Sizin beklentilerinizden/tahminlerinizden farklı öğrenci düşünme şekilleri (ve hatalar,
zorluklar) nelerdir?
!! Öğrenci çalışmalarından örnekler (yerler) göstererek bu söylediklerinizi destekleyebilir
misiniz?
5. ADIM: Sürecin Değerlendirilmesi (15dk.)
4-5 farklı grup öğrenci kâğıtları ve ilgili video görüntülerini incelediniz ve üzerinde tartıştınız.
• “ Bu öğrencilerin düşünme süreçleri arasında herhangi bir ilişki görebiliyor musunuz? (ne gibi
bir ilişki görüyorsunuz/benzerlikler ve farklılıklar?
• “Öğrencilerin bu çalışmaları onların matematiksel düşünme süreçleri hakkında size ne
söylüyor?”
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Ek 11. Öğrenci Düşünme Şekilleri İnceleme ve Değerlendirme Formu Bölüm 1

ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU -BÖLÜM 1
Etkinlikler ile ilgili 5 farklı öğrenci grubuna ait çözüm kağıtlarını incelediniz, çözüm kağıtlarına ait öğrenci sunumlarını ve bir öğrenci grubuna ait
video görüntülerini izlediniz.
“Öğrenci çözüm kağıtlarını ve video görüntülerini incelediğinizde, öğrenci çözüm yaklaşımları ve düşünme şekilleriyle ilgili neler gördünüz/neler
fark ettiniz?”
DİKKAT: Kağıtların üzerinde grup numaraları verilmiştir. Bu numaralara atıfta bulunarak açıklamalarınızın hangi öğrenci grubuna ait olduğunu
belirtmeyi unutmayınız!
ÖĞRENCİ ÇÖZÜM KAĞITLARI / ÇÖZÜM KAĞITLARINA AİT SUNUMLAR
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Ek 11b. Öğrenci Düşünme Şekilleri İnceleme ve Değerlendirme Formu Bölüm 2
GRUP NO:
ETKİNLİĞİN ADI:

Tarih:
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU –BÖLÜM 2

Etkinlikle ilgili 5 farklı öğrenci grubuna ait çözüm kağıtlarını incelediniz, bu çözüm kağıtlarına ait öğrenci sunumlarını ve bir öğrenci grubuna ait video
görüntülerini izlediniz. Her bir grup için aşağıdaki kriterler çerçevesinde öğrenci çözümlerini inceleyiniz ve form üzerinde ilgili kısımlara öğrenci çözümlerinden
örneklerle destekleyen notlar alınız.
Sorunun öğrenciler tarafından anlaşılmış mı? Anlaşılmamışsa öğrenciler nereyi anlamamışlar?
GRUP 1

Öğrencilerin çözüm
yaklaşımları

Bu çözüm
yaklaşımında;
öğrencilerin
kullandıkları
matematiksel konu ve
gösterimler

Öğrenci çözümlerinin güçlü
gördüğünüz yönleri

Öğrencilerin sorunun
çözümünde
kullanabilecekleri fakat
göz ardı ettikleri başka
bilgi, beceri ve ya
konular

Öğrenci çözümlerinin

Öğrenci düşünme
süreçlerinden size ilginç
gelen/ sizi şaşırtan
durumlar.

• zayıf gördüğünüz yönleri
• hataları
• zorlukları
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Ek 12. Modelleme Etkinliği Uygulama Deneyimi Raporu Yönergesi
	
  
1.

2.

Modelleme sorusunu geliştirme sürecinin anlatılması;
•

Sorunuzu hazırlarken nasıl bir yöntem izlediniz (bir matematiksel fikirden yola çıkma,
bir gerçek hayat durumundan yola çıkma vs.)?

•

Süreçte bu soruya karar vermeden önce başka hangi soru veya fikirler üzerinde
çalıştınız?

•

Bu soruya nasıl karar verdiniz?

•

Geliştirdiğiniz sorunun modelleme sorusu olmasını sağlamak için göz önünde
bulundurduğunuz başlıca kriterler nelerdi? Bunlara nasıl karar verdiniz?

•

Soruyu geliştirme sürecinde grup olarak nasıl çalıştınız?

•

Soruyu geliştirme ve örnek çözümler hazırlama sürecinde ne tür zorluklar yaşadınız?
Bu zorlukları nasıl aştınız?

Sorunun uygulama süreci;
Uygulama öncesi
•

Uygulama planınızı nasıl oluşturdunuz? Planı oluştururken nelere dikkate ettiniz?
Uygulama esnasında

•

Sorunun anlaşılması ile ilgili ne tür sorunlar çıktı? Bunları nasıl aştınız?

•

Öğrenciler nerelerde ve ne tür zorluklar yaşadılar?

•

Öğrencilerin yaptıkları hataları ya da yaşadıkları zorlukları aşması için neler yaptınız?

•

Sorunun çözümü ile ilgili ne tür yaklaşımlar ve fikirler çıktı?

•

3.

Grupları dolaşırken ne tür sorular geldi? Bu soruları nasıl cevaplandırdınız?
Uygulama sonrası

•

Sorunuzda ne tür değişiklikler yapmaya karar verdiniz? Neden?

•

Uygulama planınızda nasıl değişiklikler yaptınız?

Genel değerlendirme;
•

Etkinlik uygulama sürecinde uygulamayı yapan kişi/grup olarak rolünüzü
değerlendiriniz. Örneklerle açıklayınız.

•

Sınıf uygulaması sürecinde modelleme etkinliklerinin matematik öğretiminde
kullanılması ile ilgili ne tür izlenimler edindiniz? Örneklerle açıklayınız.

•

Sınıf uygulama sürecinizi düşündüğünüzde bu tür uygulamalar yapacak öğretmenlere
neler tavsiye edersiniz (uygulama planı hazırlarken nelere dikkat etmeli, uygulama
sürecini nasıl yönetmeli ve nelere dikkat etmeli, dersin toparlanmasında nelere dikkat
etmeli vs.)?
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Ek 13. Dönem Başı Anket

Adı Soyadı:
Tarih:
Doğum Yılı:
Genel Not Ortalaması:

1. Kendinizi kısaca tanıtınız. Akademik özgeçmişiniz (mezun olduğunuz lise, üniversitede
aldığınız matematik, matematik eğitimi, diğer eğitim dersleri ve staj dersleri); ilgi alanlarınız;
varsa çalışma deneyiminiz ve deneyim yılınız (özel ders, dershane ve ya diğer özel kuruluşlar)
hakkında kısaca bilgi veriniz.
2. Matematiği nasıl tanımlarsınız? Sizce matematik nedir?
3. Matematik eğitiminde problem çözmenin yeri nedir? Sizce matematiksel bir problem nasıl
olmalıdır?
4. Matematik dersi bilgi ve becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz? İyi ya da zayıf olduğunuzu
düşündüğünüz dersler/konular var mı?
5. “Matematiksel modelleme” ifadesini daha önce duydunuz mu? Bu ifadeden ne anladığınızı
örneklerle açıklayınız.
6. Hiç modelleme etkinliği çözdünüz mü/uyguladınız mı? Örnekler verir misiniz?

7. Gerçek hayatta karşınıza çıkan problemleri çözmenizde matematik bilginizin size nasıl bir
katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.
8. Matematik dersinde gerçek hayat problemi kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve zorluklar
neler olabilir?
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Ek 14. Dönem Sonu Anket

Adı-Soyadı: ………………………………………
Genel Değerlendirme Soruları
1. Sizce matematiksel model ve modelleme nedir?
2. Dönem boyunca yaptığımız etkinliklerden en çok hangilerini sevdiniz? Neden?
3. Dönem boyunca yaptığımız etkinliklerden en az hangilerini sevdiniz? Neden?
4. Sizce iyi bir modelleme sorusu nasıl olmalıdır? Ne tür özellikler taşımalıdır?
5. Dönem başından sonuna kadar dersteki yaptığınız çalışmaları düşünerek, modellemeye ve
modelleme sorularına yaklaşımınızdaki değişimi değerlendiriniz.
6. Dönem başından sonuna kadar dersteki yaptığınız çalışmaları düşünerek modelleme sorularını
çözme becerilerinizdeki gelişimi değerlendiriniz.
7. Bu derste matematik ve matematiksel düşünme adına neler öğrendiniz? Bu öğrenmede
modelleme etkinliklerinin nasıl bir rolü oldu?
8. Öğretmen olduğunuzda sınıfınızda modelleme etkinliklerini uygulamayı düşünür müsünüz?
Sebepleriyle açıklayınız.
9. Modelleme sorularının sınıf ortamında verimli bir şeklide uygulanabilmesi için öğretmenlerin ne tür
bilgi ve becerilere sahip olması gerekir?
10. Matematik dersinde modelleme etkinliklerinin kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve zorluklar
neler olabilir?
11. Modelleme sorularını öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini anlama bakımından
değerlendiriniz.
12. Bu derste modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili neler öğrendiğinizi ders
kapsamında yapılan çalışmalara da değinerek değerlendiriniz.
a. Modelleme soruları uygulamaları
b. Grup çalışması
c. Öğrenci düşünme şekillerinin incelenmesi
d. Modelleme sorusu geliştirme
e. Teknoloji kullanımı
f.

Uygulama planı hazırlama ve mikro-öğretim

13. Bu dersin geliştirilmesine yönelik neler önerirsiniz?
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Ek 15. Öğrenci Düşünme Şekilleri Kişisel Rapor-I

Adı-soyadı:
Grubu:

Tarih:
KİŞİSEL RAPOR- I

1)

Daha önce aldığınız eğitim, matematik eğitimi veya özel öğretim yöntemi derslerinde
öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini içeren öğrenci çalışmalarını (örneğin; öğrenci
çözüm kağıtlarını içeren ödevler, yazılı kağıtları ve ya öğrenci çözümlerini açıklayan video
kesitleri) incelediniz ve tartıştınız mı? Cevabınız evet ise, süreci kısaca açıklayınız?

2)

Bir öğretmen adayı olarak, verdiğiniz bir soruya/probleme ait öğrencileriniz matematiksel
düşünme süreçlerini içeren öğrenci çalışmalarını (örneğin; öğrenci çözüm kağıtlarını içeren
ödevler, yazılı kağıtları ve ya öğrenci çözümlerini açıklayan video kesitleri)
inceleyecek/değerlendirecek olsanız nelere dikkat edersiniz? Hangi kriterler sizin için önemli
olacak, öne çıkacaktır? Nedeniyle birlikte açıklayınız?

3) Bir öğretmen adayı olarak,

a) Verdiğiniz (herhangi bir matematiksel konuya ait) bir soruda/problemde öğrencilerin ortaya
koyabileceği farklı çözüm yaklaşımlarını ne derece tahmin edebileceğinizi
düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

b) Verdiğiniz (herhangi bir matematiksel konuya ait) bir soruda/problemde öğrencilerin ortaya
koyduğu (doğru veya yanlış) farklı çözüm yollarını ne derece anlayıp, yorumlayabileceğinizi
düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

c) Verdiğiniz (herhangi bir matematiksel konuya ait) bir matematik problemini/sorusunu
çözerken öğrencilerin karşılaşacağı matematiksel zorlukları ve yapabilecekleri hataları ne
derece tahmin edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

d) a, b ve c şıklarına verdiğiniz cevapları düşünerek, öğrencilerin matematiksel düşünme
süreçlerini anlayabilmek açısından bilginizi değerlendirdiğinizde kendinizi hangi düzeyde
(nasıl) görüyorsunuz ? Açıklayınız.
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Ek 16. Öğrenci Düşünme Şekilleri Kişisel Rapor –II
Adı-soyadı:
Grubu:

Tarih:

KİŞİSEL RAPOR-II
1. Gerçek sınıf ortamından elde edilmiş öğrenci çözüm kâğıtları ve video kesitlerini incelediğiniz ve
tartıştığınız bir öğrenme ortamında çalışmanın sizin öğrencilerin matematiksel düşünmelerini
(düşünme şekillerini) anlamanıza,
§
§

Katkı sağladığını düşünüyorsanız hangi açılardan katkı sağladı? Bu süreçte, neler öğrendiniz?
Açıklayınız?
Katkı sağlamadıysa, neden katkı sağlamadığını açıklayınız?

2. a. Gerçek sınıf ortamından ve öğrenci çalışmalarından elde edilmiş, öğrenci çözüm kağıtları ve
video kesitleri ile çalışmadan önce öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını değerlendirirken başta dikkate
aldığınız kriterler neydi?
b. Bu çalışma ile bu kriterlerde nasıl bir değişme oldu? Öğrencilerin çözüm yaklaşımlarını
değerlendirirken hangi kriterler sizin için önemlidir? Nedeniyle birlikte açıklayınız?
3. Gerçek sınıf ortamından ve öğrenci çalışmalarından elde edilmiş, öğrenci çözüm kağıtları ve video
kesitleri ile çalışmadan önceki öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini (örneğin;
kullanabilecekleri çözüm yaklaşımı, çözümlerinin zayıf yönlerini, güçlü yönlerini) tahminleriniz ile ders
kapsamında yaptığımız bu tür etkinliklerden sonraki tahmin etme düzeyinizi karşılaştırarak açıklayınız.
4. Gerçek sınıf ortamından ve öğrenci çalışmalarından elde edilmiş, öğrenci çözüm kâğıtları ve video
kesitleri ile çalışmadan önceki öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini anlama ve
yorumlamalarınız ile ders kapsamında yaptığımız bu tür etkinliklerden sonraki anlama ve
yorumlamalarınızı karşılaştırarak açıklayınız.

5. Öğrenci çözüm kâğıtları ve video kesitleri ile çalışma süreciniz boyunca öğrencilerin matematiksel
düşünmelerine dair neler öğrendiğinizi düşünüyorsunuz? Öğrenci düşünme şekilleri ile ilgili
yaptığınız tüm çalışmaları düşünerek örneklerle açıklayınız.

6. Öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini tahmin etme, anlama ve yorumlama açısından
bireysel kazanımlarınızı etkileyen faktörler nelerdi? Nedenleriyle açıklayınız?
7. Öğrencilerin verdiğimiz sorularda öğrencilerin ortaya koyduğu matematiksel düşünme süreçlerini
tahmin edebilmenizde, anlayıp değerlendirebilmenizde soruyu önceden öğrenciler gibi grupça çözüp,
diğer grupların çözüm yaklaşımlarını görmenizin nasıl bir etkisi oldu?

8. Öğrenci kâğıtları ve video görüntüleri ile yaptığımız etkinlikleri düşündüğünüzde, öğrenci kâğıtlarının
ve video kesitlerinin en önemli ve en önemsiz gördüğünüz yönleri nelerdir, değerlendiriniz?
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Ek 17. Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi Örnek Uygulama Planı

CADDEDE PARK YERİ ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Caddede Park Yeri
Öğrenme Alanı: Geometri, Trigonometri
Toplam Süre: 140 dk
Sorunun çözülmesi için süre: 100 dk
Sunumlar için süre: 40 dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı, hesap makinesi
UYGULAMA

1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: Bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl yazacaklarını
planlamaları gerektiği
Grup Raporları: çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa çözüm
yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, grup ismi ve üyelerin isimleri rapora
yazılması
Grup Sunumları: dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları üzerine sınıf
tartışması yapılabilir.
Sorunun anlaşılmayacağı yer: Şekil-1 de görüldüğü gibi, 4,8 metre uzunluğundaki yerin
neresi olduğu; yani 4,8 metre olacak yerin park yeri çizgisinin toplam uzunluğu mu olacaktı
yoksa 3 metreye 4,8 metrelik bir dikdörtgensel park alanı mı? (Aşağıdaki şekil-1 yanlış
algılanan durumu örneklemektedir)
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3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
Paralel Park Tasarımı İçin;
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI:
150 ÷ 4,8 = 31, 25 araba (yolun bir kenarına) 0,25 araba olamayacağı için; 31 × 2 = 62
araba (yolun 2 kenarına)
Açılı Park Tasarımı İçin;
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Şekil-2 görüldüğü gibi;
•

Park alanlarının genişliği “c” olsun.

•

araçlar park açılı park ettiğinde artan yol “ x” metre olsun (LM uzunluğu)

Şekil-2 de görüldüğü gibi, öğrenciler ABK üçgeni ve ALM üçgenini kullanarak, x ve c
bilinmeyenlerini α açısına bağlı fonksiyon olarak yazabilirler (formül oluşturma):
•

c=3/sinα ( ABK üçgeninden)

•

x=4,5/tanα (ALM üçgeninden)

•

(150-x)/c

ise [150-(4,5)/tanα]:3/sinα olur

Oluşan bu formüldeki α yerine çeşitli açı değerleri vererek değişik açı değerlerinde kaç
aracın park edilebileceğini bulma.
Yapılabilecek Hata : α açısına değerler verirken sonucunda park alanının uzunluğunun
4,5 metreyi aşıp aşmadığını hiç göz önünde bulundurmama.	
  
	
  
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
	
  
B

	
  
A
	
  
	
  

E

	
  
	
  
	
  
C
	
  

D
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Şekilde belirtilen uzunlukları ve açıları kullanarak denklemler oluşturulabilir:
1.

𝑥 ! +3! =c2	
  	
  	
  (AEB üçgeninden pisagor teorimi ile)

2. (4.5)! +𝑎! =(𝑥 + 4.8)! 	
   (ACD üçgeninden pisagor teoremi ile)	
  
3. (1.5)c=4.8+x	
  	
  	
  (AEB ve ACD üçgenleri arasında benzerlikten)	
  
4.

!
!

!.!

	
  = 	
  =tan𝜃	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.5x=a	
  	
  (AEB ve ACD üçgenleri arasında benzerlikten)	
  
!

Ve bu denklemlerden c’ye bağlı ve x’e bağlı aşağıdaki gibi ikinci dereceden denklemler
elde edebilirler.
1.25𝑐 ! -‐14.4c+32.04=0	
  	
  	
  ve	
  	
  	
  	
  	
  1.25𝑥 ! -‐9.6x-‐2.79=0	
  
Bu denklemleri çözerek, x ve c değerlerini bulup ;
  !

!

!

!.!"

•

tan𝜃  =   	
  =	
  

	
  =0.375	
  	
  	
  	
  	
  

•

arctan(0.375)=20.556°	
  açı değerini ve 150/c değerinden park edilecek araba sayısını
bulma.	
  
Yapılabilecek Hata (Eksiklik): Soruda istenen‘‘ değişik açı değerleri için ’’ park edilecek

araç sayısını denememe ve sadece bir açı değeri bulma.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3: Farklı açı değerleri için (özellikle bilinen açılardan yola çıkarak)
araç sayısını deneme
Örneğin;
o

30 olarak düşündüğümüzde yolun bir tarafına 25 araç
o

45 olarak düşündüğümüzde yaklaşık olarak 32 araç,
o

90 'de ise 50 araç sığabiliyordu.
Yapılabilecek Hata : α açısına değerler verirken sonucunda park alanının uzunluğunun
4,5 metreyi aşıp aşmadığını hiç göz önünde bulundurmama.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 4: (Tamamen yanlış yaklaşım)
4.8 metrenin yanlış yerde almaları ve yanlış sonuca ulaşma ve bu durumda en idealini
açılı park olarak bulma
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4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve yapabilecekleri
hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
• Açılı park etmesi konusunda. 4,8 metre uzunluğunun neresi olacağının
anlaşılmaması ve 4.8m uzunluğu yanlış yerde alma.
• Park alanının uzunluğunun 4,5 metreyi aşıp aşmadığını hiç göz önünde
bulundurmama.
• Açılı park edilme esnasında ölü alanı dikkate almama.
5. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulacak sorular:
• Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?
• Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)
• Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?
• Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?
Etkinliğe özel sorular:
Arabanın güvenli bir şekilde park edilebilmesi için şerit çizgileri dâhil 3 m genişliğinde 4,8
m uzunluğunda bir alan olarak nereyi aldınız?
• Farklı açıları deneyerek yapan gruplara:
Hangi açıları kullandınız? Neden bu açıları denediniz? Bu açıları denerken göz önünde
bulundurduğunuz kriterler var mı? (4.5 m geçmeme koşuluna dikkat edip etmediklerini
sorgulamak.
6. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
•

• Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak ders
esnasında karar verilecek.
Örneğin; farklı çözüm yaklaşımlarına sahip tüm gruplara sunum yaptırılması
beklenmektedir.
7. Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
• Sorunun çözümünde öğrenciler açılı park tasarımını yaparken, park edilecek açıyı
bulmayan park edecek araç sayısını bulan gruplara
Ø Bulduğunuz açı değeri nedir?
Ø Bu açıdan büyük ve küçük açı değerleri için ne söyleyebilirsiniz?
Şeklinde sorular sorarak öğrencilere buldukları araç sayısına karşılık gelen ideal açı
değerini ve neden o açı olduğunu sorgulatabilir.
• Bu etkinlikte öğrenciler trigonometrik ilişkiler için hesaplama yapacaklardır. Bunun için
öğretmen sınıfta bilimsel hesap yapabilen hesap makinası bulundurmalıdır. Hesap
makinasının kullanımı için öğrencilerin yardıma ihtiyacı olabilir.
• Problemde verilen 3 x 4,8 m’lik park alanının güvenli park edebilme şartının, giriş ve çıkış
esnasındaki manevra mesafelerini de göz önüne alarak belirlendiği öğrencilere
açıklayabilir.
• Öğretmen, problemin anlaşılması için uygun bir ölçekte kâğıt modeller kullanımını
önerebilir.
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Ek 18. Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu
Etkinlik sürecinde yaşadıklarınızı tekrar düşünerek, grupça yaptığınız çözüm sürecini mümkün
olduğu kadar detaylarıyla ve örneklendirerek açıklayan bir rapor yazmanız beklenmektedir.
Raporunuzda problemin çözümünde kullandığınız grafik, tablo ve denklemleri kullanabilirsiniz.
Raporunuzu hazırlarken aşağıdaki soru listesini kullanınız. Listedeki soruların hepsinin
cevaplanmasına özen gösteriniz, ancak listedeki sıralamayı takip etmek zorunda değilsiniz. Bununla
birlikte, sorulara karşılık gelmeyen ekleyeceğiniz başka düşünceleriniz olursa kendinizi bu
sorularla kısıtlamadan etkinlikle ilgili her türlü düşünce ve eleştirilerinizi de yazabilirsiniz.
1. Üzerinde çalıştığınız problemin veya incelediğiniz durumun tanımı:
Çalıştığınız problem (veya durum) neydi? Bu çalışmadaki amacınız neydi?
2. Problemi çözmeye başlamadan önceki bireysel düşünceleriniz.
Problem hakkında ne düşündünüz? Problem durumunu tam anlayabildiniz mi? Problemin
çözümü için ilk aklınıza gelen yol neydi (yanlış da olsa belirtiniz)? Problemi okuduktan sonra
soruyu çözerim ya da çözemem diye düşündünüz mü? Böyle düşünmenizin sebepleri nelerdir? vb.
3., 4. ve 5. sorularda çözüm süreciyle ilgili sizin düşünceleriniz sorulduğundan,
cevaplarken grup çalışma sürecinde geçtiğiniz aşamalara ve önemli dönüm noktalarına
vurgu yaparak yanıtlayınız. Burada sizden beklenen grup çözüm ve tartışma sürecini
raporunuza en iyi şekilde yansıtmanızdır.
3. Problemin çözüm süreci ve bu süreç hakkındaki düşünceleriniz. Çözümün başından sonuna kadar
geçtiğiniz süreçleri, grubunuzda ortaya çıkan farklı düşünme biçimlerini tanımlar mısınız? (yanlış
da olsa belirtiniz)
a. Problemin ne olduğunu anladıktan sonra soruyu çözmeye nasıl başladınız?
b. Problemin çözümünü veya durumun analizini nasıl yaptınız? Problem üzerinde uğraşırken
karşılaştığınız zorluklar ve kolaylıklar nelerdi? Tıkandığınız yerler var mıydı? Bunlar
nelerdi? Tıkandığınız noktaları aşmak için ne yaptınız? Okuyup anladığınızı
düşündüğünüz fakat çözerken takıldığınız ve soruyu tekrar okuyup anlamaya çalıştığınız
noktalar var mıydı? Bunlar hangileriydi açıklayarak yazınız.
c.

Problemi çözerken problem durumu ile ilgili dikkate aldığınız durumlar ve varsayımlar
nelerdi? Bu varsayımları nasıl belirlediniz? Belirlemede neler etkili oldu (grup tartışması,
önbilgiler vs.)?

d. Problemi çözerken kullandığınız matematiksel kavramlar, fikirler ve stratejiler nelerdi?
e. Problemin anlaşılması, çözümü ve doğrulanması aşamalarında matematiksel
gösterimlerden (grafik, tablo, resim, vs…) nasıl yararlandınız?
4. Çözüme ulaşamadığınızda çözüm yolunu nasıl değiştirdiniz? Ne yapıyorum ve nasıl yapıyorum
diye durup çözüm basamaklarını kontrol ettiniz mi? Açıklayınız.
5. Bulduğunuz sonucu nasıl yorumlarsınız? Çözümünüzün geçerliliğini veya başka durumlar için
kullanılabilir olduğunu nasıl gösterirsiniz?
6. Bu soruyu çözdükten sonra neler öğrendiniz? Soru ve çözüm yollarınız hakkında kendi
performansınızı nasıl buldunuz? Kısaca yazınız.
7. Diğer grupların çözüm yaklaşımlarını dikkate aldığınızda kendi çözümünüzü nasıl geliştirirdiniz?
Açıklayınız.
8. Bu derste daha önce yapılan etkinlikler bu haftaki çözüm yaklaşımınıza nasıl katkı sağladı?
Açıklayınız (İkinci modelleme sorusu çözüldükten sonra cevaplanacak).
9. Bu problemin çözümü sürecinde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
a. Bunlar önceden bildiğiniz kavramlar mıydı? Yeni bir kavram ve fikir öğrendiniz mi?
b. Bildiğiniz bir kavram ise bu kavramlarla ilgili bilgilerinizde bir değişiklik oldu mu? Ne tür
değişiklikler oldu?
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10. Bir öğretmen gözüyle bakmanız gerekirse;
a. Bu problemi sınıf ortamında uygularsanız öğrencilerin hangi kazanımlara ulaşmasını
beklersiniz?
b. Bu soruya öğrencilerin getireceği çözüm yaklaşımları neler olabilir?
c. Bu problemi sınıf ortamında nasıl uygularsınız?
d. Böyle bir sınıf uygulamasında öğrenciler
i.
Nerelerde ve ne tür zorluklar yaşayabilirler?
ii.
Ne tür hatalar yapmasını beklersiniz?
e. Öğrencilerin yaptıkları hataları ya da yaşadıkları zorlukları aşması için neler yaparsınız?
11. Problemi modellerken/çözerken öğrendiğiniz teknolojileri/yazılımları kullandınız mı?
Kullandıysanız hangilerini, nasıl kullandınız? Teknolojinin katkısı ve/ya sınırlılıkları hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
12. Bu etkinlikte grup çalışmasının sizin açınızdan verimli olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl?
Soruyu bireysel çözmeye çalışsaydınız çözümünüzde nasıl bir farklılık olurdu?
13. Problemi çözmeye çalışırken sizi bir sonuca ulaştırmayan farklı yollar denemiş olabilirsiniz. Bu
yollar bazen problemi anlama ve çözüme gitmede yardımcı da olabilmektedir. Böyle ilginç yan
yollar var ise raporunuza EK olarak koyunuz.
14. Bu problemi, bu güne kadar gördüğünüz problem türleri ile benzerlikleri farklılıkları açısından
değerlendiriniz.
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Ek 19. Uygulama Planı

Uygulama planını hazırlayanlar:
Modelleme Sorusunun Adı:
Öğrenme Alanı:
Süre:
Kazanımlar:
Öğrenciler tarafından kullanılması beklenen beceriler:
Araç ve Gereç:
HAZIRLIK
Sorunun uygulamasından önce soruda öne çıkan matematiksel kavramların alt konularına ait
gerekli olan ön bilgiler yer alabilir.

UYGULAMA
Sorunun uygulamasında aşağıdaki başlıklar altında ön görülen uygulama süreci yer alabilir.
Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
Uygulamada öğrencilerde öne çıkabilecek kavram yanılgıları ve öğretmenin bu kavram
yanılgılarının üstesinden gelmek için kullanabileceği stratejiler
Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri keşfedemeyen
öğrenciler için kullanılabilecek öğretim teknikleri.
Soruda öne çıkan kavramların pekiştirilmesinde kullanılabilecek öğretim teknikleri.
Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar

DEĞERLENDİRME
Ön görülen değerlendirme sürecinde aşağıdaki başlıklar yer alabilir.
Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin öğrenciler
tarafından öğrenilip öğrenilmediğinin nasıl değerlendirileceği.
Uygulamadaki grupların değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütler (başkalarını dinleme,
sorumlulukları paylaşma, tartışmalara katılma, farklı görüşlere saygı duyma, grup arkadaşlarını
destekleme,…)
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Ek 20. Öğretmenlerin Öğrencilerin Modelleme Etkinliklerini Değerlendirmek İçin Geliştirdikleri Değerlendirme Araçları

Meral Öğretmen’in geliştirdiği değerlendirme aracı
GRUPLAR SORUYU ÇÖZERKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GRUP

GRUPTAKİ
ÖĞRENCİLER

Aktif Katılım (Bireysel)
•
•

Paylaşımcı olunması
Grup içinde rol almaları
(yazabilir, işlem yapabilir,
işlemleri kontrol edebilir)

ÇÖZÜM BASAMAKLARI (Grup)
• Verileri kullanma (5 puan)
Soruda verilen verileri kullanmaları
• Sorudaki kavramın kullanılması (15 puan)
Soru için esas olan kavramı kullanmaları
• Çözüm yaklaşımı (10 puan)

Toplam puan: 10
Herbir kişi: 2,5

Basit yaklaşım (5 puan): basit bir yaklaşım öne atıyor,
bütün verileri kullanmıyor ve kısa yoldan bir şey üretmeye
çalışılıyorsa
Sistematik yaklaşım (10 puan): bütün
kullanılarak sistematik bir yaklaşım kullanılıyorsa

Sonuç (Grup)

SÜRE (GRUP)

• Sonuca ulaşma
aşamasında
buldukları verileri
karşılaştırmaları
ve analiz
etmeleri

• Verilen süreyi
verimli olarak
kullanıp
kullanmadıkları

Toplam Puan: 10

Toplam Puan: 10

veriler

Toplam Puan: 30
Verileri Kullanma:
Sorudaki kavramın kullanılması:
GRUP 1
Çözüm yaklaşımı:
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GRUPLAR SUNUM YAPARKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GRUPTAKİ
ÖĞRENCİLER

Sunum Anlatımı (Grup)

Sorulan Sorulara Verilen Cevaplar (Bireysel)

Fikirlerini Savunma (Grup)

• Grup temsilcisinin çözüm yöntemini
grup adına iyi ifade edebilmesi
(Yaklaşım adımlarını anlatması) – (5
puan)
• Poster kâğıtlarında güzel ifade
edebildiler mi net anlaşılıyor mu (5
puan)

• Diğer gruplardan gelen sorulara cevap veren grup
elemanları bu cevaplar üzerinden eğer cevap
vermeyen eleman varsa öğretmenin sorduğu
soruya verdiği cevap üzerinden değerlendirilecek

• Sonuca nasıl ulaştıklarının tam
savunulması
• Soru soran gruplara grup
elemanlarının verdiği cevabın onlar
için yeterli olup olmadığının, anlayıp
anlamadıklarının sorulması ve bu
cevaplar üzerinden değerlendirme

Toplam puan: 10
Her bir kişi: 2,5

Toplam puan: 20

Toplam puan: 10
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Selda Öğretmen’in geliştirdiği değerlendirme aracı
GRUPLAR SORUYU ÇÖZERKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GRUP

GRUPTAKİ
ÖĞRENCİLER

Verileri ilişkilendirme
Çözüm kriterlerine uygun
işlem yapmaları
•

Verileri ilişkilendirip,
buldukları çözüm
yaklaşımına ilişkin işlem
yapmaları ve bunu
değerlendirmeleri

Süreyi Kullanmaları

•

Verilen süreyi
organize etmeleri

•

Sonuna kadar
uğraşma basit yolu
tercih etmeme

Grup içi etkileşim ve
grup içinde alınan roller
•

Paylaşımcı olmaları,
aldıkları rollere göre
sorumluluklarını
yerine getirmeleri

Toplam puan: 10
Toplam puan: 5

Toplam puan: 30

Mücadeleci Olmaları

Bilgilerin Kâğıda
Aktarılması

•

Çözüm
kâğıtlarındaki
sistematik
yazımları

Toplam puan: 10
Toplam puan: 5

GRUP 1

TOPLAM (1):
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GRUPLAR SUNUM YAPARKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Sonuç:
Basit yaklaşım (5 puan): Basit bir
yaklaşım öne atıyor, bütün verileri
kullanmıyor ve kısa yoldan bir şey
üretmeye çalışılıyorsa
Sistematik yaklaşım (10 puan):
Bütün veriler kullanılarak sistematik
bir yaklaşım kullanılıyorsa

Sunumun sistematik ve net
olarak gösterilmesi

Açık ve kesin bir dille ifade
edilmesi

Öğretmenin sorularına
cevap verilebilmesi
•

•

Poster kâğıtlarının
düzenli, net ve anlaşılır
olmasını

Toplam puan: 20

•
•

Kendilerinden emin
sunmaları
Fikirlerini savunmaları

Sunumları
netleştirmek ve diğer
grupların anlaması
için sorulan sorulara
verilen cevaplar
Toplam puan: 10

Toplam puan: 10

TOPLAM (2):
GENEL TOPLAM:

NOT: Bu bölüme bireysel öne çıkan farklılıklar kaydedilebilir
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Funda Öğretmen’in geliştirdiği değerlendirme aracı

GRUPLAR SORUYU ÇÖZERKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GRUP

GRUPTAKİ
ÖĞRENCİLER

Soruyu Algılama (grup)
•

Aralarındaki konuşmadan sorunun
anlaşılıp anlaşılmadığı

Toplam puan: 18

Veriler arası ilişki kurma
(grup)
•

Verilenleri
ilişkilendirip
kullanabilme

Toplam puan: 24

Çözüme hızlı
odaklanma (grup)
•

Çözüm için
hemen
harekete geçme

Grup olabilme
•
•
•
•

Fikir yürütme
(beraberce)
İş birliği
Grup birlikteliği
Paylaşım

Toplam puan: 4
Toplam puan: 40

GRUP 1
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GRUPLAR SUNUM YAPARKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İşlem basamaklarını Aktarma
(grup)
•

Basamakları ve ortaya
koydukları çözümü net
ifade etmeleri

Toplam puan: 30

Özgüven (grup)
•

Grupların kendilerini
dinletebilmeleri

Toplam puan: 30

Sonuca ulaşma

Sorulara verilen cevaplar (grup)

• Basit Düzey (5 puan)
Bütün verilenleri düşünmeden basit bir yaklaşım
ortaya koymak

•

• Orta Düzey (10 puan)
Basit düzeye göre daha fazla veri kullanabilir ama
gene bütün yaklaşımları değerlendirmemek
• İleri Düzey (15 puan)
Bütün verileri kullanarak
düşünmek
Toplam puan: 15

bütün

•
•

Diğer gruplardan gelen sorulara verilen
cevaplar
Öğretmenin sorduğu sorulara verilen
cevaplar
Verdikleri cevaplarla fikirlerini
savunmaları

yaklaşımları
Toplam puan: 20
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Rana Öğretmen’in geliştirdiği değerlendirme aracı
GRUPLAR SORUYU ÇÖZERKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GRUP

GRUPTAKİ
ÖĞRENCİLER

Grup
çalışmasında
ki aktif
katılımları
(Bireysel)

Her bir kişi: 5
puan

Soruyu Algılama

Yorum yapma

Sonuç

Verileri Kullanma (Grup)

Çözüm Yolları Deneme

• Basit Düzey (5 puan)
Bütün kriterler düşünülmeden
basit bir çözüm alternatifi
kullanıldığında

•

•

Aralarındaki konuşmadan
sorunun algılanıp
algılanmadığı
Verileri nasıl
kullanacaklarını
aralarındaki konuşma ve
açıklamalardan (kendi
yaklaşımlarına göre doğru
verileri kullanmayı
açıklayabiliyorlar mı)

•

Farklı farklı
çözüm yollarını
denemeleri.
Soruyu başka
başka
çözümlerden
düşünmeleri.

Birbirini
Dinleme
İşbirliği
Yapma

• Orta Düzey (10 puan)
Birden fazla çözüm alternatifi
düşünüldüyse ve birkaç kriter
dikkate alındıysa
• İleri Düzey (15 puan)
Bütün çözüm alternatifleri ve
kriterler
dikkate
alınarak
sonuca gidildiyse

Toplam puan: 20
Toplam puan: 15

Toplam puan: 15

Toplam
puan: 20

GRUP 1
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GRUPLAR SUNUM YAPARKEN DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Poster kâğıtlarının
net ve anlaşılır
olması

Fikrini Savunma
•

Çözümlerinden emin
olmaları, düşüncelerini
savunabilmeleri

Hitap
•

İşbirliği
Karşısındakine kendisini
dinletme (kullandıkları
cümleler, ses tonu, mimik)

Toplam puan:5
Toplam puan: 20

Toplam puan: 20

•

Gelen soruları grup olarak
işbirliği içinde cevaplamaları,
çözümlerini işbirliği içinde
savunmaları
Toplam puan: 20
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Ek 21. Grup Çalışması Gözlem Formu
GRUP ÇALIŞMASI GÖZLEM FORMU
Sınıf:
Etkinlik Başlığı:
Öğrenci Sayısı:
Tarih:
1. Grup

2. Grup

3. Grup

Gruptaki kişi sayısı

Cinsiyet dağılımı

Başarı
seviyelerindeki
dağılım

Grup üyeleri
arasındaki iletişim
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Ek 22. Caddede Park Yeri: Öğrenci Çözüm Yaklaşımları
GRUP 1 : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları
/kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci (GRUP ERROR): a) Arabanın boyu 4.8 olduğu için 150/4.8 den hesaplama
yapılıyor.
b) arabanın kesinlikle dikdörtgen olduğu için alan formülü kullanmayacaklarını söylüyorlar ve
dikdörtgensel bölge çiziyorlar park yerine. Verilen uzunlukları, 4,5’i ve 3’ü yerleştiriyorlar. Sonra 4,8’i
dikdörtgenin uzun kenarı olacak şekilde yerleştiriyor. Daha sonra 4,5 m uzunluğu, x ve 4,5-x olarak
bölüyorlar. Açıları yerleştiriyorlar ve benzerlik yapıyorlar oluşan iki üçgen arasında ve x dedikleri
uzunluğu buluyorlar.
Örnek çözüm:

Çözüm yaklaşımı:
•

benzerlik (geometri) kullanarak araç sayısını bulmak için gerekli uzunlukları bulma ve
araç sayısını hesaplama.

Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
paralel park hesabının doğru yapılması
arabanın yerleşeceği güvenli park alanının uzunluğu yani 4,8 m’nin yerini doğru
algılamışlar.
• Ölü alanları çıkarmaları gerektiğini hesaba katma
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri: (sonucun yanlış olması)
•
•

üçgenler arasında benzerliği yanlış yapma ve bu sebeple uzunlukları yanlış bulma
araçların duruşunu iyi modellemedikleri için buldukları , sığması gereken gerekli aracı
bulmak için bölmeleri gereken “c” uzunluğunun doğru olmaması
• soruda istenen farklı açı değerleri için araç sayısını hesaplamaları gerektiğini göz ardı
etmeleri açıları hiç kullanmamaları
• Şıkları ayrı ayrı değerlendirmeleri; soruya ortak gelmediler; hepsini genelleyip bir sonuca
varmadılar.
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
•
•

•

geometri-benzerlik
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GRUP 2 : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları
/kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci: en çok bilinen açılardan yani 30, 45, 60 derece gibi açılardan, yola çıkarak c
değerini hesaplama.
!

sin θ= ve 150/c’ den hesaplama. Örneğin;
!

θ=30 c=6 ve 25 araç
θ=45 c=2√3 ve 43 araç şeklinde hesaplayıp 75 derecelik açı için en çok araba park ettiklerini
0
buluyorlar. 80 derece için ayrılan genişliğin uygun olmadığını belirtiyorlar.
Örnek çözüm:

Çözüm yaklaşımı:
•

bilinen trigonometrik değerlerden , açıların trigonometrik değerlerinden yararlanılarak çözme(
trigonometrik oranlar kullanılarak c bulunmuş (sin teta) sonrada 150/c den araç sayısı
bulunmuş)
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönü:

•

Paralel park hesabının doğru yapılması
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri:

Sadece bilinen trigonometrik açı değerlerinden yararlanılmış
0
Park alanı için ayrılan genişlik kriteri (4.5 olması) sadece 80 için dikkate alınmış, diğer açı
0
değerleri göz ardı edilmiş (fakat 80 içinde nasıl o kriteri sağlayıp sağlamadığını anlamaları da
yine çözüm kâğıtlarında görünmüyor)
• Şıkları ayrı ayrı değerlendirmeleri; soruya ortak gelmediler; hepsini genelleyip bir sonuca
varmadılar...
NOT: Görselleştirmek için çizim yaptıkları çizim yok!! O sebeple park tasarımını nasıl yaptıkları
ve uzunluk değerlerini nasıl aldıkları açık değil
•
•

Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
•

Trigonometri
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GRUP 3: Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları
/kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci: a) paralel park yeri hesaplamasını yapıyorlar. 150/4.8
b) araba paralel olarak bir açıyla gireceği için iki kısımda boşluk olacak; aynı zamanda yolun bir
başında bir de sonunda iki tane üçgensel büyük boşluk olacak. Yolun tüm alanını buluyorlar (150*4.5)
ve buradan tüm üçgenlerin hem küçük üçgenler hem de 2 tane büyük üçgenin alanını buluyorlar
(araç sayısı x)

Çözüm yaklaşımı:
•

toplam park alanından açılı yerleştirmede ölü alanların toplamı atılıp (iki büyük üçgen ve
küçük üçgenler) geriye kalan park eden arabaların toplam park alanı bulunmuş

•

alandan yola çıkarak denklem kurma
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:

•
•
•

paralel park hesabının doğru yapılması
arabanın yerleşeceği güvenli park alanının uzunluğu yani 4.8 m’nin yerini doğru algılamışlar
ölü alanları çıkarmayı göz önünde bulundurma; yanlış kullanımda olsa alan fikrinin kullanımı
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :
2

2

2

0.6 metreyi nasıl buldukları; uzunluk değerleri sağlamıyor (4,5) +(3,6) ≠ (5,4)
Öklid teoreminden bulduklarını söylüyor 3,6, nasıl?? Öklid kullanabilecekleri bir geometrik
durum yok (geometri bilgilerini kullanmadaki hataları)
• 0.6 m olarak belirttikleri uzunluğu sabitlemişler, açı değerine bağlı o uzunluğun değişken
olması durumu var
• Farklı açı değerlerinden yararlanmamışlar
• Şıkları ayrı ayrı değerlendirmeleri; soruya ortak gelmediler; hepsini genelleyip bir sonuca
varmadılar...
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•
•

•

Üçgenin Alanı, dikdörtgenin alanı (Geometri)
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GRUP 4 : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları
/kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci: dikdörtgensel bölge olarak aldıkları arabanın güvenli park yerinde x olarak
belirledikleri uzunluğu paralel kenarın alanından yola çıkarak hesaplamaya çalışıyorlar. Buradan bir
denklem yazıyorlar. x’in değerini bulduktan sonra, tanjant kullanarak θ açısını bulabileceklerini
düşünüyorlar fakat kurdukları denklemi çözmedikleri (çözemedikleri ) için sonuca ulaşamıyorlar.
Örnek çözüm:

Çözüm yaklaşımı: paralel kenarın alanından yola çıkarak denklem yardımıyla sığabilecek
maksimum araç sayısını bulmaya çalışma
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
Doğru, farklı ve mantıklı bir çözüm yaklaşımı
Arabanın yerleşeceği güvenli park alanının uzunluğu yani 4.8 m’nin yerini doğru algılamışlar
Paralelkenarın alanını kullanarak, denklem kurma ve x değerini bulmak isteme (ilginç ve
farklı)
• Çizim yardımıyla görselleştirme
• Geometri ve trigonometri ve cebirsel işlemler; konular arası ilişki kurma
Öğrenci çözümlerinin zayıf yönleri:
•
•
•

•
•

•
•
•

Denklemi çözememe ve bu sebeple sonuca ulaşama
0
“θ” açısını ne kadar 90 ye yakın alırsak o kadar fazla araba sığar düşüncesi (yanlış değil ama
bu verilen şartlarda bu düşünce geçerli değil)
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar
Geometri, Alan (Paralelkenarın alanı)
Trigonometri
Cebir, ikinci dereceden denklemler
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GRUP 5 (Odak Grup Video) : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp
neyi anlamadıkları /kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf
yönleri;
Çözüm süreci:
a) Yola paralel park edilme durumu 150/4,8 (yolun boyu/güvenli park yeri uzunluğu)
b) Ölü bölgenin alanı ve paralelkenarın alanını toplayıp (x tane araç olduğunu düşünerek),
araçların park ettiği tüm dikdörtgensel bölgenin alanına eşitleyip kaç tane araç
bulabileceklerini hesaplıyorlar ve burada 46 araç çıkıyor (tek taraf için)
Aynı zamanda θ açısını da hesaplıyorlar ve 70 derece olarak buluyorlar.
0
0
(önce küçültüp sonra büyülterek) Açıyı küçültüp 30 ve büyültüp 90 yapıp değişik açı
değerleri için deniyorlar (bu süreçte bilinen açı değerleri veriliyor). Ve aracın boyunun yola
0
taştığını görüyorlar ve en uygun açının 70 olduğunu görüyorlar.
Örnek çözüm:

Çözüm yaklaşımı:
•

trigonometrik değerler kullanılmış, açıların trigonometrik değerlerinden yararlanmış
varsayımlar üzerinden hareket edilmiş (bazı açı değerleri)
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:

•
•

paralel park durumunu doğru çözme
değişik açı değerleri için denemeye ve yorumlamaya çalışma
Öğrenci çözümlerinin zayıf yönleri:

4.8 metrenin yanlış yerde almaları ve yanlış sonuca ulaşma ve bu durumda en idealini açılı
park olarak bulma
• Trigonometri cetvelini kullanmada zorluk (videodan)
• Benzerlik kullanımında zorluk (videodan)
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar

•

•
•
•

alan
Pisagor teoremi
trigonometri
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Ek 23. Zıplayan Top: Öğrenci Çözüm Yaklaşımları
GRUP 1: Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci: İlk olarak zıplama oranı aralığını en geniş olacak şekilde tanımlıyorlar (
!"

!"
!"

< x<

). Daha sonra bu aralığı ortalama alarak daraltıyorlar ve top 8. kez yukarı çıktığında 15 metre ve
!"
yukarısı olabilsin ki bakan kişi topu görsün. Buldukları oranlar için deneme yapıyorlar (sayısal
!"
işlemler) ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakıyorlar. Ve en son oranınını deneyerek topun 8 kez
!"
yukarı zıpladığında 15. Metrede olduğunu ve 9.kez yukarı zıplayışta 15 metrenin altında kaldığını
!"
görüyorlar ve oranı olarak buluyorlar.
!"

Örnek:

Çözüm yaklaşımı:
Deneme yanılma yöntemi oranları rastgele, sistematik atama ve deneme. İlk başta 15/52
alınıp, daha sonra sürekli ortalama alarak gerçek orana ulaşmaya çalışma (sistematik
deneme yanılma)
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönü:
Zıplama oranı aralığı tanımlama
Sistematik deneme yanılma
Çizerek görselleştirme
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :
1.

Eşitsizlikle gösterimleri hatalı (52×

!
!"

= 𝑥, 𝑥×

!
!"

=

!!
!"

, .....,

!!
!"!

  ≥ 15 denkleminde

!"
!"

oranına ulaşma)

Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
1.
2.
3.
4.

Oran
Eşitsizlik
Ortalama
Üslü sayılar
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GRUP 2 :. Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;

Çözüm süreci: çocuklar soruyu çizerek zihinlerinde canlandılar-düşüşleri göstermede soru
netleşti. Eşitsizliği yazamdan bir oran oluşturdu. Eşitsizliği yazmadan önce kendince bir oran
oluşturdu..orana bir değişken atadı..Bir denklem buldu kendince..buradan sonra eşitsizliğe gitti..
(deneme yanılma yöntemi ile 45/52 ye ulaşıp, bunun formülünü çıkarıyorlar)
ÖRNEK

Çözüm yaklaşımı:
Deneme yanılma ile başlamış sonrasında formulize etme (Oranları rastgele atıyorlar, kendileri
deniyorlar (12/13 vs.. gibi))
Öğrencilerin Çözümün güçlü yönleri:
Çizerek soruyu anlama
Deneme yanılma yönteminden elde ettikleri sonucu,
matematiksel olarak (formülle)
kanıtlama/destekleme
Öğrencilerin Çözümün zayıf yönleri:
Eşitsizliği tek yönlü alıyorlar.
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
Oran
Eşitsizlik
Üslü sayılar
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GRUP 3 : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
2

x’i zıplama oranı olarak alıyorlar. 52.x birinci zıplamadaki son seviye, 52.x 2. Zıplamadaki
8
son seviye, böyle devam ederek 52.x son zıplamadaki son seviye ve bakan kişinin
8
9
görebilmesi için 52.x ›15 . diğer taraftan 52.x ‹15 olmalı
Çözüm yaklaşımı:
Eşitsizlik kullanarak cebirsel olarak modelleme
örnek:

Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
Soruyu doğru anlama
Çizim yaparak görselleştirme
Çift taraflı eşitsizliği kullanma
Doğru formülüze etme
Doğru şekilde akıl yürütme
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :
Büyük ve küçük yerine büyük eşit; küçük eşit alınabilir
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
Eşitsizlik
Üslü sayılar
Oran
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GRUP 4 (Odak Grup Video): Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi
anlamadıkları /kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf
yönleri;
Çözüm süreci: ilk olarak çizerek 17 zıplama için 9 kez aşağı ve 8 kez yukarı çıkacağını
görüyorlar. 15 m olduğu için 18.zıplayışta 15 m’nin altında olacağı düşüncesiyle, 9. Kez yukarı çıkışta
14 metreye kadar çıkacağının düşünüyorlar. Ve her zıplayışta, zıplayıştaki azalış miktarını 9 metre
sabit olarak kabul ederek, oran orantı ile 38 metrede (52-14=38) 9x azalma varsa, 14 metrenin içinde
kaç x azalma vardır şeklinde bir hesaplama yapıyorlar ve 63/19 şeklinde sonuç buluyorlar. 9x
metre+63x/9 yani toplamda 52 metrede 4.22 metre sabit miktarda azalma kaydettiğini buluyorlar. 52
metreden 4.22 yi çıkararak bir sonraki yüksekliği buluyorlar ve tekrar 4.22 metreyi çıkarma işlemini
takip ederek işlemleri yapıyorlar. 2. Yüksekliği 1. Yüksekliğe, 2.yi 3’e şeklinde devam ederek
oranlama yaparak oranı buluyorlar.

Çözüm yaklaşımı:
Her zıplamada eşit miktarda azalıyor kabul etme ve doğrusal düşünüp oran-orantı kurarak
çözme
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri :
Çizim yapma, görselleştirme
Mantık yanlış olmasına rağmen, kurdukları mantığa göre çözüm ve işlem basamaklarının
doğru olması
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :
Soruyu yanlış yorumlama; azalma miktarı sabit değil, oran sabit
Sabit azalma miktarı alıyorlar bu nedenle sabit oranla azalmıyor, fakat öğrenciler oranları
ortalamasını alarak sabit bir oran kabul ediyor
Oran orantı kullanma ve eşitsizliği görememe
15 metrenin altını ≤ yerine 14 olarak sabit değer alma
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
Oran; orantı
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Ek 24. Ücretsiz Lunapark Treni: Öğrenci Çözüm Yaklaşımları
GRUP 1 Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
100 metreyi yatayda alınan yol olarak değil, eğrinin uzunluğu olarak alıyorlar.
En az üç yerde ani iniş olması gerektiğinden, önce 1. bölümü nasıl olması gerektiği üzerinde
çalışıyorlar, diğer 2 parçanın da aynısı gibi olacağını düşünerek 1.bölümü tasarlayıp, diğer 2
bölümü aynı şekilde ekliyorlar.
• Eğrinin uzunluğunu 100 metre kabul ettikleri için, eğimin maksimumum 5,67 olmasından yola
çıkarak, oluşturdukları üçgenin hipotenüsünü hesaplamaya çalışıyorlar, bu şekilde uzunluğu
toplamda 100 metre olan bir eğri oluşturacaklar.
• Tren direkt inmesin diye, yolun dizaynında çeyrek çember kullanıyorlar ve yarıçap değeri
vererek, çemberin oluşturduğu eğrinin uzunluğunu hesaplamaya çalışıyorlar.
• Hipotenüs uzunluğu ve çeyrek çemberin uzunluğunu hesaplayıp, toplamda 100 e
tamamlayıp, 100 metre uzunluğunda inişleri çıkışları olan tren yolu oluşturuyorlar.
Örnek:
•
•

Çözüm yaklaşımı:
•

Tren yolunun uzunluğunu maksimum eğimi göz önünde bulundurarak sayısal hesaplamalarla
hesaplamaya çalışma ve yolu tasarlama
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri :

•

Tasarım yapma, fikir üretme,
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

Sorunun yanlış anlaşılması: 100 metrenin eğrinin uzunluğu olarak alınması (hatalı
Eğrinin eğiminin doğrusal gibi değerlendirilmesi (eğride eğimin değişken olduğu göz ardı
edilip, eğim sabit gibi düşünülmesi)
• Eğimin maksimum olduğu dönüm noktası fikri hiç yer almıyor
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•
•

•
•

Eğim (ortalama değim)
Sayısal hesaplamalar

493

GRUP 2 Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
•

0

5,67’nin tanjant 80 olmasından dolayı, 80-10-90 üçgeni oluşturarak yani eğriyi doğruya
indirgeyip inişlerde maksimum eğimi elde etmeye çalışıyorlar. 3 tane tepe noktası var , ve 1.
Tepeden iniş başlatarak yani bu durumda üç inişi, iki çıkışı olan üç bölümden oluşan bir tren
yolu tasarlıyorlar. Ölçeklendirme yapmaya çalışıyorlar, Her bir kare 2.63metre olacak şekilde
alıp, 3 bölüm için yükseklik ve mesafe uzunlukları belirliyorlar. Örneğin 1. bölme 9 kare
olduğundan 9*2.63= 23.67 metre, ve yükseklik=2.63*17= 44.71 metre.

Çözüm yaklaşımı:
•

İnişlerdeki eğrileri doğruya indirgeyerek basitleştirme ve ölçeği (başarısız olarak)
kullanarak eğimin 80 derece olmasını sağlama.
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönü:

•

Tasarım için fikir üretme
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

•
•
•
•
•

anlık eğim yok, ortalama eğim, doğruya indirgeme becerisi
İnişlerdeki eğimi doğruya indirgeyerek basitleştirme; eğimin hesabını kolaylaştırıyorlar,
büküm noktası ile alakası yok
ölçeklendirme hatalı
0
2, 5 ve 8 noktalarının olduğu yerde nasıl 80 alıyorlar?
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•
•

Eğim (ortalama değim) (tan 80)
üçgen-hipotenüs uzunluğu
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Grup 3 : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
daha fazla heyecanı nasıl yaşatırız düşüncesinden yola çıkma. Eğrilerin eğimlerini eğrilere
teğet çizerek bulmaya çalışma. Teğetler tepe noktasında en küçük olacak, ama tam inişin
orta noktasında teğetlerin açısı 80 derece olacak ve maksimum orada olacak.
• Yukarıdan aşağı orta noktaya gelene kadar eğim sürekli artacak ve maksimum heyecan
• Orta noktadan aşağıya eğim azalacak
• Dönüm noktasını tam ortada örneğin 50 metre ise eğrinin uzunluğu 25 metrede dönüm
noktası
Örnek:
•

Çözüm yaklaşımı:
•

Eğrilerin büküm noktalarındaki teğetlerin eğimlerini 80 derece olarak ayarlayarak yol
tasarlama
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:

•
•

eğriye teğetler çizmek, eğri analizi yapmak ve eğriyi doğrusallaştırmamak
eğimin tepede minimum ve büküm noktasında maksimum olma durumunu kullanmak
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•

Eğrinin eğimi (anlık eğim)
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GRUP 4 (G6): Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları
/kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
3 tane iniş 3 tane çıkış
Maksimum yükseklik 140 metre olarak almışlar. Trenin boyunu 5 metre kabul etmişler ve 5
metrelik bir mesafe (düzlükle)ile başlamışlar tren yolu tasarımına (eğime geçmeden önce). 70 metre
uzun kenar, 12.5 metre kısa kenar olacak şekilde; yani 70/12,5=5,67 lik maksimum eğimi sağlamak
için ;ayarlama yapmışlar ve çıkış yapıyorlar. Sonra aynı özelliklerde tekrar bir çıkış ve bunun inişi,
sonra tekrar çıkış ve başlangıç yüksekliğine getirmek için iki iniş olacak şekilde tasarlamışlar.

Çözüm yaklaşımı:
Ölçeklendirme yaparak eğimi 5,67 (80 derece) olacak şekilde dik üçgenler oluşturma ve bu
üçgenlerin hipotenüslerini birleştirerek yol inşa etme
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
•
•

Yorumları; kendi tasarımlarını yapmaları
Ölçekli çizim yapmışlar, her kare 5 metre kabul etmişler
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

•
•
•
•

Eğim eğrinin değil doğrunun eğimi algısı, sabit; basite indirgeme
Eğim için mesafe yükseklik oranı kullanma, sayısal değerler verme
Dönüm noktası fikrinin hiç yer almaması
Gerçek hayat durumunu ;özellikle tepe noktasında; göz ardı etme
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•

Eğim (ortalama değim)
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GRUP 5 (Odak Grup Video) :Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi
anlamadıkları /kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf
yönleri;
Çözüm süreci:
1. Çözüm: Önce 5,67 değerinin tan 80 olduğunu bulma. Sonra tepelerden açı 80 derece olacak
şekilde alarak sadece inişleri olan bir yol tasarlama. Vagon uzunluğunu 9.5 metre kabul etme,
mesafenin 100 metre olmasından dolayı, 3 inişin yataydaki mesafesine 3x diyerek, 2 tane
9.5m trenin sabit gittiği yolu 100 metreye eşitleme ve x uzunluğunu bulma. x in değerinden ve
80 derecelik açı değerinden yararlanarak trenin başlangıç yüksekliğini 459
hesaplama...(eğim: 5,67x’e x oranından yüksekliği hesaplama)
Gerçek hayat durumuna uygun olmadığından ve sadece inişlerin değil çıkışlarında
bulunması gerektiğinden çözümü değiştirme.
2. Çözüm: iniş ve çıkışlar yapma, 1.çözümün mantığı ile aynı fakat 3x+2y yatay mesafe=100; x
ve y’yi 100e eşit olacak şekilde değerler verme ve yatay mesafe uzunluklarını hesaplama ve
buna bağlı olarak tren yolunun başlangıç yüksekliğini hesaplama. Dikey mesafe: h=17x-11.34
y; yani x’ mesafesine bağlı yükseklik 5,67x*3=17.01=17x ve y yatay mesafesine bağlı
yükseklik 5,67y*2=11.34y. toplam yükseklik: 117x-11.34y

Çözüm yaklaşımı:
•

Dikeyde ve Yatayda mesafeleri cebirsel olarak modelleme, eğrileri doğrulara indirgeyerek
eğimi hesaplama; denklem kurma ve yüksekliği ve yatay mesafeyi işin içine katma
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:

•
•

tasarımları
En çok vakit harcadıkları kısım: mesafe-yükseklik uzunluklarının hesaplanması, cebirsel
hesaplamalar
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri:

•
•
•

Eğrileri doğruya indirgeme (oldukça basite indirgeme)
Gerçek hayat durumunu göz ardı etme
Eğrinin eğimi, eğri analizi; dönüm noktası fikrinin hiç yer almaması
Hata:

•
•

dikey mesafenin 17x-11.34y olarak alınması
eğimin doğrunun eğimi gibi alınması
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•
•

Ortalama eğim
Cebirsel işlemler (birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler)
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Ek 25. Su Deposu: Öğrenci Çözüm Yaklaşımları
GRUP 1 Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm yaklaşımı:
Örnek:

Depo-4

Depo-2
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

Sadece deponun geometrik şekillerinin değiştiği geçiş noktalarına göre düşünmeleri ve tüm
depo şekillerinde (doğrusal grafiği olan olmayan) doğrusal ele almaları (ör: depo 2)
• Depo 4’ü yanlış bölmelendirmeleri ve grafiği çizimleri (ör: depo 4)
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

•

•
•

Eğim
Grafik yorumlama

GRUP 2 Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
Örnek:

Depo-2
En alt küre gibi yani yarım küre olduğu için daha kısa sürede daha fazla yükseklik az miktar
dolacak. Sonra sabit bir şekilde yükselecek. 6h da ise koni şeklinde olduğu için daha kısa sürede
fazla h’la olacak ama miktar fazla olmayacak.
Çözüm yaklaşımı:
•
•

Depoyu eşit yüksekliklere bölerek yani birim yükseklik fikrini kullanarak grafikleri çizme
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönü:
Birim yükseklik fikri
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Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :
•
•
•

Grafikleri doğrusal çizmeleri
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:
Eğim
Birim yükseklik

Grup 3 : Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:

Depo-2
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
•
•

Artarak artan azalarak artan eğrilerini doğru şekilde çizmeleri
Bölümler arasındaki eğim değişimini dikkate alıp grafiği kırıksız bir şekilde çizmeleri
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

• Eğim
• Grafik yorumlama (artarak artan, azalarak artan, doğrusal artma)
GRUP 4 (G6): Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları
/kullanılan matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci:
Örnek:

Depo-3
Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
•

Değişimleri doğru bir şekilde yorumlayabilmeleri
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•

Ölçekli çizim yapmışlar, her kare 5 metre kabul etmişler
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

•

Eğimlerdeki değişimlerde keskin geçişler yapmışlar
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar:

• Eğim
• Grafik yorumlama (artarak artan, azalarak artan)
• Geometrik şekillerin özellikleri (kesik koni, küre, silindir vs.)
GRUP 5 :Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm süreci

Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
•
•

Depoları doğru şekilde bölümlere ayırmaları
Artarak artma, azalarak artma kavramlarını doğru kullanmaları ve grafikleri doğru çizmeleri
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

•

Grafiğin karakterinin değiştiği noktalarda (kırılma noktalarını) keskin geçişler yapmışlar
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar

• eğim
• grafik yorumlama (artarak artma, azalarak artma)
GRUP 6 :Kullanılan farklı çözüm yaklaşımı / Öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları /kullanılan
matematiksel konu ve gösterimler/ öğrenci çözümlerinin güçlü ve zayıf yönleri;
Çözüm yaklaşımı:
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Öğrenci çözümlerinin güçlü yönleri:
•
•
•

Depoları doğru şekilde bölümlere ayırmaları
Artarak artma, azalarak artma kavramlarını doğru kullanmaları ve grafikleri doğru çizmeleri
Bağımlı ve bağımsız değişkeni doğru kullanmaları
Öğrenci çözümünün zayıf yönleri :

•

Grafiğin karakterinin değiştiği noktalarda (kırılma noktalarını) keskin geçişler yapmışlar
Kullandıkları matematiksel konu/kavramlar

•
•

Eğim
Grafik yorumlama (artarak artma, azalarak artma)
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Ek 26. Öğretmen Adaylarının Çözüm Yaklaşımları Örnekler
CADDEDE PARK YERİ
Çözüm yaklaşımı 1: Trigonometrik Fonksiyonlar ve Denklemler

Δ

Δ

Öğretmen adayları burada
ABC üçgeninden ve CED yararlanarak yazdıkları sin α
fonksiyonlarını eşitleyerek sin α ve cos α ’ya bağlı elde ettikleri trigonometrik denklemi çözerek
verilen kriterlere uygun maksimum park edebilmek için gerekli açı olan α açısının değerini
hesaplayarak, park edilebilecek araba sayısını bulmuşlardır.
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Çözüm yaklaşımı 2 : Benzerlik ve İkinci Dereceden Denklemler

Öğretmen adayları bu çözüm yaklaşımında iki benzer üçgenden yararlanarak ikinci dereceden
bir denklem oluşturmuşlar ve bu denklemin kökleri olan c uzunluğunu elde etmişlerdir. Bu denklemin
iki kök değeri olan “c” uzunluğundan verilen kriterleri sağlayan doğru c uzunluğunu tespit ederek bu “c”
uzunluğu yardımıyla park edilebilecek maksimum araç sayısına ulaşmışlardır.
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Çözüm yaklaşımı 3 : Alan

Öğretmen adayları bu çözüm yaklaşımından paralelkenarın alan formülünden yola çıkarak bir
çözüm yaklaşımı sergilemişler ve verilen kriterlere uygun olacak şekilde maksimum park edilebilecek
araba sayısına ulaşmışlardır.

504

ZIPLAYAN TOP
Çözüm Yaklaşımı 1: Eşitsizlik/Üslü Eşitsizlik

Çözüm Yaklaşımı 2: Geometrik Dizi
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LUNAPARK TRENİ
Çözüm Yaklaşımı 1:

Çözüm Yaklaşımı 2:
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Çözüm Yaklaşımı 3:

SU DEPOSU
Çözüm Yaklaşımı 1: Depoların Geometrik Şekillerinin Özellikleri ve Yarıçap
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Çözüm Yaklaşımı 2: Kesit Alanı

Çözüm Yaklaşımı 3: Sezgisel ve Depoların bölmeleri arasında kırıklı geçiş

509

Ek 27. Pedagojik Alan Bilgisi Kod Listesi (Öğrenci Düşünme Şekilleri ile İlgili)
KOD LİSTESİ

Kategoriler

Öğrencilerin çözüm yollarını ve matematiksel fikirlerini
beğenme/takdir etme
Öğrenci çözüm yollarında hayal kırıklığına
uğrama
• Öğretmen adaylarının benmerkezci bakış açısı
• Farklı çözüm yollarını fark etme
• Öğrencilerin
çözüm
yolları
ile
ilgili
beklenti/tahminler
- Farklılıklar
- Benzerlikler
• Öğretmen adaylarının kendi çözüm yolları
• Öğrencilerin çözüm yolları
• Öğrencilerin çözüm yollarını ilginç bulma, şaşırma
Öğrencilerin kavram algıları
•

•

•
•
•
•

•

Öğrencilerin olası zorluk ve hataları ile ilgili
tahminler
- Farklılıklar
- Benzerlikler
Öğrencilerin hatalarına ve zorluklarına şaşırma,
ilginç bulma
Öğrencilerin hata, zorluk ve yanlış algılamaları
Öğrencilerin hata, zorluk veya yanlış algılamaları
ile ilgili çıkarımlar
Genel ifade
- Yargılama
- iyi/kötü/doğru/yanlış şeklinde değerlendirme
- Öğrencilerin çözüm yolunu anlamama
- Öğrencilerin
çözüm
yollarını
yanlış
yorumlama
- Kendi çözüm yolları ile ilişkilendirme
Özel ifade
- Detayların farkına varma
- Sorgulama, öğrenci düşünme şekillerini
anlamaya çalışma
- Tahmin etme, yorumlama

Öğrencilerin farklı çözüm yollarının, ve
yorumlama biçimlerinin farkına varma

Öğretmen adaylarının öğrencilerin ortak
hata, zorluk ve yanlış algılamalarını
farkına varması/ öğrenmesi

Öğretmen
adaylarının
düşünme
şekillerinin
katılması ve yorumlaması

öğrencilerin
detaylarına
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Ek 28. Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeyi Bir Öğretim
Yaklaşımı Olarak Kullanabilme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim
Programı
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PROGRAMIN AMACI
Bu hizmet-içi eğitim programının amacı meslekte görev yapan ortaöğretim matematik
öğretmenlerinin matematiksel modellemeyi bir eğitim-öğretim yaklaşımı olarak derslerine
entegre edebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda dört farklı
eğitim alanı belirlenmiştir. Bunlar eğitim öğretimin üç temel bileşeni olan planlama, uygulama
ve değerlendirme boyutlarını içermektedir. Buna göre bu program kapsamında öğretmenlere
verilecek dört temel eğitim alanı şu şekilde belirlenmiştir:
a) Bir öğrenim-öğretim yaklaşımı olarak matematiksel modelleme ve modelleme
etkinlikleri,
b) modelleme etkinlikleri temelli bir dersin planlanması,
c) matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf içinde uygulanması
d) etkinliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkan öğrenci çalışmalarının
değerlendirilmesi.
Bu dört temel eğitim alanı kapsamında, öğretmenlerde geliştirilmesi hedeflenen bilgi ve
beceriler ayrı ele alınmış ve aşağıda sunulmuştur.
PROGRAMIN KAZANIMLARI
Yukarıda ele alınan eğitim alanları kapsamında hedeflenen bilişsel ve duyuşsal
kazanımlar Tablo 1’de sunulmaktadır. Bu kazanımlar belirlenirken öncelikle, öğretmenlerin
matematiksel modelleme etkinliklerini bir eğitim-öğretim yaklaşımı olarak kullanabilmeleri için
hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği ilgili literatür ışığında belirlenmiştir. Bu
kazanımlar öğretmenler ile yürütülen eğitim çalışmalarının içeriğini oluştururken esas
alınmıştır.
PROGRAMIN SÜRESİ
Programın bir öğretim yılı boyunca sürmesi beklenmektedir. Programın uygulama süreci
farklı modelleme etkinlikleriyle yapılan ve tekrarlayan uygulama döngüleri çerçevesinde
gerçekleştirilir.
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Tablo 1. Belirlenen eğitim alanlarına ilişkin kazanımlar
Matematiksel modelleme yaklaşımı ve modelleme etkinlikleri
• Matematiksel modellemeyi açıklar,
• Matematiksel modelleme etkinliklerinin niteliklerini belli ölçütlere (modelleme tasarım
prensipleri) göre değerlendirir,
• Matematiksel modellemenin öğretim programındaki yeri ve önemini açıklar,
• Matematiksel modellemenin matematik öğrenim ve öğretimindeki önemini açıklar,
• Matematiksel modelleme etkinliklerinin geleneksel sözel problemlerden farkını açıklar,
Gerçek hayat durumlarıyla ilgili problemleri analiz ederek bu durumlar için matematiksel
modeller oluşturur,
Matematiksel modelleme etkinlikleri temelli bir dersin planlanması
• Matematiksel modelleme etkinliğini kullanılacak bir dersi planlar.
• Öğretim programına uygun matematiksel modelleme etkinliklerini seçer.
Uygulayacağı matematiksel modelleme etkinlikleri hakkında öğrencilerin olası düşünme
süreçlerini analiz eder.
Matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf içinde uygulanması
• Matematiksel modelleme etkinliklerini ders içinde etkili bir şekilde uygular,
• Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanması sırasında öğrencileri uygun sorularla
yönlendirir.
Modelleme etkinlikleri yoluyla ortaya çıkan öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi
• Öğrenci çözüm kâğıtları üzerinden öğrencilerin farklı çözüm stratejilerini ve altında yatan
matematiksel fikirleri belirler.
• Öğrencilerin ortaya koydukları çözüm stratejisinin matematiksel açıdan doğruluğunu ve
sorunun çözümünde etkililiğini yorumlar.
• Öğrenci çözüm kâğıtları üzerinden öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını ve
zorlukları belirler.
• Modelleme etkinliklerini öğrencilerin farklı düşünme yapılarını ortaya çıkarmadaki rolünü
açıklar.	
  
• Öğrenciler ve matematiksel düşünme düzeyleri ile ilgili olumlu tutum geliştirir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Programın içeriği belirlenen dört eğitim alanında hedeflenen kazanımlara yönelik
etkinlikleri içermektedir. Programın başlıca hedeflerinden biri, öğretmenlerin matematiksel
modelleme problemlerinin ve modelleme sürecinin doğası, bu problemlerin geleneksel sözel
problemlerden farkları ve bu anlamda matematik öğretimindeki yeri ve önemi konusunda bir
bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen etkinlikler,
modelleme problemlerini çözme, etkinliklerin doğası ile ilgili bir form doldurma ve kendi
modelleme süreçlerini kendilerine verilen bazı anahtar sözcükler ile tasvir etme gibi
çalışmaları kapsamaktadır. İkinci eğitim alanı olan planlama ile ilgili verilen eğitimin içeriğini,
modelleme probleminin uygulanması üzerine bir ders planı tasarlama etkinliği
oluşturmaktadır. Öğretmenler önce bireysel olarak bir ders planı tasarlarlar. Daha sonra
uygulama sonrası toplantılarda öğretmenlerin bireysel fikirlerini paylaşmalarının ve bunlar
üzerinden yürütülen tartışmanın sonucunda ortak ders planı oluşturulur. Diğer bir eğitim alanı
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olan uygulama alanında, öğretmenlerin modelleme etkinliklerini sınıflarında uygulayabilme
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda her öğretmen seçilen
bir modelleme etkinliğini kendi sınıfında uygular. Değerlendirme eğitim alanındaki
kazanımlara ulaşmak için de öğrenci düşünme şekilleri formu oluşturma etkinliği yürütülür.
Bu etkinlik kapsamında öğretmenler önce bireysel olarak öğrenci çözüm kâğıtlarını inceleyip
bireysel düşünme şekilleri formunu oluştururlar. Daha sonra uygulama sonrası toplantılarda,
öğretmenlerin bireysel fikirlerini paylaşmalarının ve bunlar üzerinden yürütülen tartışmanın
sonucunda ortak düşünme şekilleri formu oluşturulur. Programın içeriğinde bir de
öğretmenlerin modellemeyi kendi öğretim pratiklerine entegre edebilme becerilerini
geliştirmek amacıyla, kendi seçecekleri bir konu üzerine yürütecekleri mini araştırma yer
almaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI
Şekil 1’de uygulama aşamaları özetlenen hizmet içi eğitim programı döngüsel bir yapı
içermektedir. Programın içeriği başta sunulan dört eğitim alanındaki kazanımlar göz önünde
bulundurularak oluşturulmuştur. Bu süreç temel olarak her ay başka bir matematiksel
modelleme etkinliği üzerinden sınıf içi uygulamaları ve bu uygulamaların öncesinde ve
sonrasında tüm öğretmenlerin katılımıyla düzenlenecek toplantıları içermektedir. Her ay
üzerinde çalışılacak modelleme etkinliği farklılık gösterse de yürütülen çalışmaların içeriği ve
sırası aynı kalmaktadır. Program kapsamında kullanılan modelleme etkinlikleri EK-1’de
sunulmaktadır. Aşağıda bu programın temel aşamalarını oluşturan çalıştayın, uygulama
öncesi toplantıların, sınıf-içi uygulamaların ve uygulama sonrası toplantıların içeriği detaylı bir
şekilde açıklanmaktadır.
Çalıştay
Hizmet içi eğitim programının başında katılımcı öğretmenler ile onların program
kapsamında yürütülecek çalışmalar ile ilgili ön bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak
amacıyla 4 günlük bir çalıştay düzenlenir. Verilen hizmet içi eğitim programının genel
amaçlarına bağlı olarak çalıştayın dört ana amacı vardır:
a) Eğitimin hedef ve kapsamını öğretmenlerle paylaşmak.
b) Öğretmenlerin matematiksel modelleme ile ilgili önbilgilerini, ilgi ve ihtiyaçlarını
belirlemek.
c) Matematiksel modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme süreci ile ilgili ortak bir
anlayış oluşturmak.
d) Matematiksel modelleme etkinlikleri aracılığıyla öğretmenlerin matematik bilgilerini ve
pedagojik alan bilgilerini gözden geçirmelerine yardımcı olmak.
Çalıştaydan önce öğretmenleri kısaca tanımak, onların matematiksel model ve
modelleme ile ilgili önbilgilerini belirlemek ve bu programla ilgili olarak öğretmenlerin ilgi ve
ihtiyaçlarını tespit etmek için öğretmenler ile görüşmeler yapılır. Görüşme soruları EK-2’de
sunulmaktadır. Aşağıda, 4 günlük çalıştay programının içeriği, yürütülen çalışmalar ve
kullanılan materyaller ile birlikte sunulmaktadır:
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Şekil 1: Hizmet içi eğitim programı uygulama planı
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Çalıştayın 1. Günü:
1. Gün
9:00-10:00

10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

Matematiksel modelleme: Temel kavramları, anlamı ve doğası
Açılış ve Tanışma
Eğitim programının amacı, kapsamı ve süreci hakkında bilgilendirme
Kavram Haritaları
Sunum: Kavram haritaları nedir? Nasıl hazırlanır?
Öğrenimde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili kavram haritası hazırlama
Modelleme Sorularının İncelenmesi
Seçilen bazı modelleme soruları öğretmenler tarafından incelenecek
Çay arası
Modelleme Etkinliği Uygulaması
“Yaz İşi” başlıklı modelleme etkinliğinin uygulanması
Modelleme Etkinliği ve Yansımaları
Modelleme süreci ile ilgili öğretmen etkinliği
Modellemenin doğası ile ilgili öğretmenlerin dolduracakları form
Modelleme etkinliği hakkında formlar bağlamında tartışma

Çalıştayın ilk gününde öğretmenleri eğitim programının kapsamı ve süreci ile ilgili
bilgilendirmek amacıyla bir tanıtım sunumu yapılır. Daha sonra, öğretmenlerin matematik
öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili ön bilgi ve düşüncelerini
ortaya çıkarmak ve onları çalıştayda yapılacak çalışmalara hazırlamak amacıyla bireysel
olarak kavram haritası oluşturmaları istenir. Bu aktiviteden önce, kavram haritasının ne
olduğu ve nasıl hazırlandığı konusunda örneklerle zenginleştirilmiş bir bilgilendirme sunumu
yapılır.
Kavram haritası etkinliğinden sonra, öğretmenlerin matematiksel modelleme konusunda
fikir oluşturmaya başlaması ile birlikte öğretmenlerle modelleme sorularının matematik
öğretimindeki yeri ve önemi, nerede ve nasıl kullanılması gerektiği gibi konularda genel bir
tartışma yürütülür. Bu tartışmanın amacı, öğretmenlerin çalıştayda matematiksel modelleme
konusunda yapılacak çalışmaların kendileri ve öğrenciler için önemi konusunda bir görüş
oluşturmalarını sağlamaktır.
Çalıştayın ikinci bölümünde her bir öğretmene içinde çalıştay programı, birinci gün
yapılacak çalışmalarla ilgili dokümanlar (modelleme soruları ve matematiksel modelleme
sorularının doğası ile ilgili düşünce formu) dağıtılır. Öğretmenler 3-4 kişilik gruplara ayrılır.
Öğretmenlerden, modelleme sorularının doğası ve genel özelliklerini gözlemlemeleri ve
değerlendirmeleri amacıyla dosyalarında yer alan modelleme sorularını incelemeleri istenir.
Çalıştayda bu aktivite için ayrılan zamanın etkili kullanılabilmesi için öğretmenlerden her bir
soruya bakmaları fakat seçtikleri 2-3 soru üzerine detaylı düşünmeleri istenir. Gruplardan
soruları detaylı bir şekilde çözmeden, sorununun içerdiği matematiksel kavramlara, sorunun
niteliğine, sorunun çözümünün nasıl bir süreç içereceğine odaklanmaları istenir. Soruların
incelenmesi bittikten sonra odaklanan konular kapsamında sorular üzerine tartışmalar yapılır
ve tüm grubun fikirleri herkesin göreceği şekilde tahtaya listelenir.
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Bu etkinlikten sonra öğretmenler Yaz İşi modelleme sorusu üzerinde gruplar halinde
çalışırlar. Bu çalışmada öğretmenlere kısa bir şekilde grafik hesap makinelerini (örneğin
Casio Classpad, TI 83+ vb.) nasıl kullanabilecekleri anlatılır ve öğretmenler etkinliğin
çözümünde bunlardan yararlanmaları sağlanır. Çalışmanın sonunda her bir grup geliştirdiği
modeli diğer öğretmen gruplarına sunar ve diğer gruplardan gelen soru ve yorumları
cevaplar. Sunumların sonunda ise önerilen modeller gerçek hayat durumunu yansıtması
bağlamında öğretmenler tarafından yorumlanarak değerlendirilir. Bu çalışmanın ardından,
öğretmenler grup olarak öncelikle matematiksel modelleme sorularının doğası ile ilgili
düşünce forumunu doldururlar (bk. EK-3) ve ardında da kendi yaşadıkları modelleme süreci
bağlamında Yaz işi sorusunun çözüm süreci ile ilgili hazırlanan etkinliği yaparlar.
Bu etkinlikte öğretmenlere zarf içinde modelleme sürecini yansıtan ifadelerin bulunduğu
fişler verilir ve bu fişleri kullanarak kendi çözüm süreçlerini gösteren bir mini poster
hazırlamaları istenir (bk. EK-4). Bu aktivite aracılığıyla, modelleme aktivitelerinin doğası,
matematik eğitimindeki yeri ve modelleme süreci ile ilgili konular öğretmenlerle tartışılır.
Çalıştayın 2. Günü:
2. Gün
9:00-9:45
9:45-10:45
10:45-11:15

11:15-11:30
11:30-12:15

12:15-13:00

Teknoloji Eğitimi (Excel),
Modelleme etkinliklerinde öğrencilerin düşünme şekilleri
Teknoloji Eğitimi
Tablolama yazılımı olan Excel hakkında mini atölye çalışması
Modelleme Etkinliği Uygulaması
Seçilen bir modelleme etkinliğinin uygulanması
Modelleme Etkinliği ve Yansımaları
Modelleme süreci ile ilgili öğretmen etkinliği
Modellemenin doğası ile ilgili öğretmenlerin dolduracakları form
Modelleme etkinliği hakkında formlar bağlamında tartışma
Çay Arası
Öğrenci Düşünme Şekilleri
Öğrenci düşünme şekillerinin öğrenci çözüm kâğıtları üzerinden analizi. Öğrenci
düşünme şekilleri formunu bireysel doldurma
Öğrenci Düşünme Şekilleri (Devam)
Ortak öğrenci düşünme şekilleri formunu doldurma ve tartışma

Çalıştayın ikinci günü, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı üzerine bir sunumla
başlar. Sunumda, matematiksel modelleme sürecinde teknoloji kullanımının öneminden
bahsedilir ve modelleme sürecinde kullanılabilecek teknolojik araçlar ve bilgisayar
yazılımlarının neler olduğu açıklanır. Bu süreçte her bir öğretmenin dizüstü bilgisayarları
kullanarak eğitime aktif şekilde katılmalarına imkân sağlanır. Daha sonra tablolama
yazılımlarından Excel ile ilgili mini atölye çalışması ile devam edilir.
Atölye çalışmasının ardından bir modelleme etkinliğinin uygulanmasına geçilir.
Uygulama matematiksel modelleme etkinliği uygulama yönergesine uygun olarak yürütülür
(bk. EK-5). Öğretmenlerden ilk önce verilen modelleme sorusunu okumaları ve soru üzerinde
bireysel olarak 5 dakika çalışmaları istenir. Öğretmenler daha sonra grup olarak soru
üzerinde çalışmaya başlarlar. Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra öğretmenler
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çözümlerini sunmak üzere posterler hazırlarlar. Her bir grup çözümünü sunar ve öğretmenler
farklı çözüm yaklaşımları üzerine tartışırlar. Uygulama tamamlandıktan sonra,
öğretmenlerden bu modelleme etkinliğini yapma sürecini hem öğrenci gözüyle hem de
öğretmen gözüyle bireysel olarak değerlendirmeleri istenir. Daha sonra modellemenin doğası
ile ilgili formları doldururlar ve modelleme süreci üzerine hazırlanan etkinliği, üzerinde
çalıştıkları modelleme sorusundaki çözüm süreçlerini dikkate alarak tamamlarlar.
Çalıştayın ikinci günkü çalışmalarının ikinci bölümünde, öğretmenler ile birlikte öğrenci
düşünme şekilleri formu aktivitesi yapılır. Öncelikle aktivitenin temel amacı açıklanır ve
düşünme şekilleri formu tanıtılır (bk. EK-6). Öğretmenlere üzerinde çalıştıkları modelleme
sorusu ile ilgili öğrenci çözümlerinden oluşan bir set verilir. Öğretmenlerden öğrenci
kâğıtlarını dikkatle incelemeleri ve grup çalışması yaparak öğrenci düşünme şekilleri formunu
doldurmaları istenir. Grup çalışmasının ardından öğretmenler oluşturdukları formlar
çerçevesinde çözüm kâğıtlarında ortaya çıkan farklı düşünme şekillerini, öğrenci zorluklarını
ve hatalarını tartışırlar. Bu tartışmanın sonunda ortak öğrenci düşünme şekilleri formu
oluşturulur.	
  	
  
Çalıştayın 3. Günü:
3. Gün
9:00-9:45
9:45-10:45
10:45-11:00
11:00-11:45

11:45-13:00

Teknoloji Eğitimi (GeoGebra),
Modelleme Etkinliklerinin Uygulanmasında Öğretmen Rolleri
Teknoloji Eğitimi
Geogebra yazılımı hakkında mini atölye çalışması
Modelleme Etkinliği Uygulaması
Bir modelleme etkinliğinin uygulanması
Çay Arası
Modelleme Etkinliği ve Yansımaları
Modelleme süreci ile ilgili form doldurma
Modellemenin doğası ile ilgili öğretmenlerin dolduracakları form
Modelleme etkinliği hakkında formlar bağlamında tartışma
Üzerinde çalışılan modelleme etkinliği ile ilgili video gösterimi; öğrencilerin çalışma
şekilleri ve öğretmen rollerinin tartışılması
Modelleme Etkinliklerinde Öğretmen Rolleri
Modelleme etkinliklerinin uygulanmasında öğretmen rolleri ile ilgili tartışma ve sunu

Çalıştayın üçüncü günü Geogebra yazılımı hakkında mini atölye çalışması ile başlar.
Çalışmada öncelikle Geogebra yazılımı tanıtılır. Bu kapsamda, yazılıma nasıl ulaşılacağı,
yazılımının araçları ve kullanım alanı açıklanır. Çalışmaya, Geogebra ile ilgili mini atölye
çalışması cebir örneği ile devam edilir. Çalışma boyunca öğretmenler verilen yönergeler
doğrultusunda sağlanan dizüstü bilgisayarlarda yazılım üzerinde bireysel olarak çalışır.
Atölye çalışmasının ardından seçilen bir modelleme sorusunun uygulanmasına geçilir.
Bir önceki gün yapılan uygulamaya benzer olarak çalışmanın sonunda her grup çözümlerini
hazırladıkları posterler eşliğinde sunarlar ve farklı çözüm yaklaşımları üzerine tartışırlar.
Daha sonra, yine çalıştayın 1. ve 2. gününde yapılan çalışmaya benzer olarak, öğretmenler
üzerinde çalıştıkları modelleme sorusu bağlamında modellemenin doğası ile ilgili formları
doldururlar ve modelleme süreci üzerine hazırlanan etkinliği yaparlar.
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Bu aşamada bir önceki günkü uygulamadan farklı olarak öğretmenlere, modelleme
sorusunun sınıf-içi uygulamasının videosu izletilir. Bu video gösterimi sırasında
öğretmenlerden özellikle öğrencilerin grup çalışmalarının onların çözüm süreçlerini nasıl
etkilediğine ve uygulamayı yapan öğretmenin rolüne dikkat etmeleri istenir. Video
gösteriminin sonunda öğretmenlerden grup çalışmasının getirdiği avantajlar, dezavantajlar ve
öğretmenin modelleme etkinliğinin uygulaması sırasındaki rolleri üzerine gözlemlerini
aktarmaları istenir ve bunun üzerine tartışılır. Bu tartışmanın ardından öğretmenlere grup
çalışmasının önemi, nasıl yapılması gerektiği, grup çalışması yaptırılırken nelere dikkat
edilmesi gerektiği gibi konuların işlendiği bir sunum yapılır. Ardından öğretmenlerden
uygulamayı yapan öğretmenin rolü ile ilgili gözlemlerini aktarmaları istenir bunun üzerine
tartışma yürütülür. Çalıştayın üçüncü günü modelleme sürecinde öğretmenin rollerini ve
öğretmenin sorabileceği soruları (sokratik sorular) içeren sunum ile son bulur. (bk. EK-7).
Çalıştayın 4. Günü:
4. Gün
9:00-9:45
9:45-10:30

10:30-10:45
10:45-11:45
11:45-13:00

Teknoloji Eğitimi (Grafik hesap makinesi örneği),
Modelleme etkinliklerinin öğretim programına entegrasyonu
Genel değerlendirme
Modelleme Etkinliklerinin Taşıması Gereken Özellikler
Modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme süreci ile ilgili sunu
Modelleme Uygulaması Yapılacak Derse Hazırlık
Çalıştayda uygulanan modelleme sorularının derste uygulanabilmesi için planlama
yapma
Çay Arası
Dönemin Planlanması
Eğitim programı kapsamında okulda yapılacak çalışmaların planlanması
Çalıştayın Değerlendirilmesi

Çalıştayın dördüncü günü matematiksel model, modelleme, modelleme etkinliklerinin
taşıması gereken özellikler, modelleme etkinliklerinin doğası ve modelleme süreci ile ilgili
sunumla başlar. Sunum öğretmenlerle etkileşimli bir şekilde yürütülür. Öğretmenlerden
sunuda açıklanan konularla ilgili düşüncelerini çalıştay süresince yapılan modelleme
uygulamalarından örnekler vererek paylaşmaları istenir. Bu sunumun amacı, öğretmenlerin
çalıştayın ilk üç gününde katıldıkları etkinlikler üzerinden (modelleme problemi çözme,
modelleme etkinliklerinin doğası ile ilgili formu doldurma, vs.) modelleme ile ilgili pratikte
kazandıkları deneyimlerini teorik olarak da desteklemektir.
Bu çalışmanın ardından öğretmenlerden çalıştayda üzerinde çalıştıkları sorulardan birini
seçip, yıl içinde bu soruyu uygulayacakları bir ders planı geliştirmeleri istenir. Öğretmenlere
uygulama planı yaparken, planlamanın her bir aşamasında nelere dikkat edebileceklerini
gösteren bir uygulama planı/hazırlığı dokümanı dağıtılır (bk. EK-8). Uygulama planlarının
hazırlanmasının ardından öğretmenler hazırladıkları planları diğer öğretmenler ile paylaşırlar
ve bu ders planları ışığında matematiksel modelleme etkinliklerinin matematik derslerine
entegre edilmesi, matematik öğretimindeki rolü ve önemi üzerine bir tartışma yürütülür. Bu
tartışmanın ardından öğretmenlere, verilecek hizmet-içi eğitimin içeriğini ve okullarda
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yürütülecek çalışmaları özetleyen bir sunum yapılır ve onların görüşleri alınır. Bunun yanı
sıra, çalıştay üzerine değerlendirmelerini yazabilecekleri formlar dağıtılır. Öğretmenlerin
sözlü ve yazılı olarak ifade ettikleri değerlendirmeler, verilecek hizmet-içi eğitim programının
öğretmenlerin öğretim programları, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden
geçirilmesine olanak sağlar.
Uygulama Öncesi Toplantılar
Uygulama öncesi toplantılardan önce öğretmenlerden toplantı için bir ön hazırlık
yapmaları istenir. Bu ön hazırlık sürecinde öğretmenler o ay için belirlenen modelleme
problemi üzerinde çalışıp kendi çözüm yaklaşımlarını geliştirirler. Bunun yanı sıra,
modelleme etkinliğinin uygulandığı bir dersin ders planını hazırlamaları istenir. Ayrıca
öğretmenlerden, üzerinde çalıştıkları modelleme problemi çerçevesinde öğrencilerin ortaya
koyabilecekleri matematiksel düşünme şekilleri, çözüm stratejileri, öğrencilerin zorlukları ve
yapabilecekleri hatalar konusunda öngörülerini öğrenci düşünme şekilleri formuna yazmaları
istenir. Bu ön hazırlık sürecinde öğretmenlerin mümkünse bireysel çalışmaları önerilir.
Toplantılar, öğretmenlerin bireysel olarak ortaya koydukları çalışmaları diğer öğretmenler ile
paylaştıkları, bunlar üzerinden tartışıp fikir alışverişinde bulunarak çalışmalarını geliştirdikleri
bir öğrenme ortamı olarak düşünülmektedir.
Uygulama öncesi toplantılar, öğretmenlerin kendi çözüm yaklaşımlarını paylaşmaları ve
farklı çözüm yaklaşımları üzerinden yürütülen bir tartışma ile başlar. Bu tartışmada ayrıca
modelleme probleminin hangi matematiksel kavramları içerdiği, hangi öğretim kazanımlarını
ön plana çıkardığı, zorluk derecesi ve uygulanabilirlik düzeyi gibi konular da ele alınır. Bu
tartışmanın ardından öğretmenler hazırladıkları ders planlarını paylaşırlar ve bunun
üzerinden bir tartışma yürütülür. Bu tartışma sonucunda tüm öğretmenlerin üzerinde fikir
birliği sağlayacağı bir ortak ders planı oluşturulur. Benzer bir yaklaşımla, öğretmenler bireysel
olarak hazırladıkları öğrenci düşünme şekilleri formlarını diğer öğretmenlerin görüşlerine
sunarlar. Öğrencilerin ortaya koyabilecekleri çözüm yaklaşımları, karşılaşabilecekleri
zorluklar ve ortaya çıkabilecek kavram yanılgıları ile ilgili farklı görüşler ve fikirlerin sunulduğu
bir tartışmanın ardından bir ortak düşünme şekilleri formu oluşturulur. Bu ortak ders planı ve
ortak düşünme şekilleri formu oluşturma etkinliklerinin öğretmenlerin, farklı görüşler ışığında
kendi bilgi, inanç ve düşüncelerini gözden geçirmelerine ve geliştirmelerine olanak
sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlere modelleme etkinliklerinin
uygulanması sırasında yardımcı olabilecek materyaller oluşması adına da bu somut
materyallerin hazırlanması önemli görülmektedir.
Sınıf İçi Uygulamalar
Modelleme etkinliklerinin sınıf içinde uygulanması bu hizmet-içi eğitim programının dört
temel eğitim alanlarından bir tanesidir. Öğretmenlere uygulama öncesi toplantıda oluşturulan
ders planından ve öğrenci düşünme şekilleri formundan da faydalanarak modelleme
etkinliklerini kendi sınıflarında yürütebilme becerisinin kazandırılması bu hizmet-içi eğitim
programının hedeflerinden biridir. Bu uygulama çerçevesinde, etkinliğin sınıf seviyesine ve
öğretmenlerin ders programlarına bağlı olarak belirlenen bir ya da iki öğretmen kendi
sınıflarında iki ders saatinde etkinliği uygularlar. İlk ders saatinde öğrenciler 3-4 kişilik gruplar
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halinde verilen modelleme problemi üzerinde çalışırlar. Öğretmen toplantıda hazırlanan ders
planına uygun olarak etkinliği yürütür. Örneğin uygulamanın başında nasıl bir giriş
yapacağına, uygulama sırasında nerede hangi soruları soracağına, çözüm sürecini
desteklemek için hangi materyalleri kullanacağına karar verirken hazırladığı ders planını
kullanır. Ayrıca, önceki toplantıda oluşturulan düşünme şekilleri formunu öğrencilerin problem
çözme süreçlerini daha iyi anlamak ve onların bu süreçlerine destek olmak amacıyla kullanır.
İkinci ders saatinde öğrenci grupları problemin çözümü için ortaya koydukları çözüm
yaklaşımlarını bir sunum ile diğer gruplarla paylaşır. Öğretmen bu sunum sürecini yine
uygulama öncesi toplantıda hazırlanan ders planı çerçevesinde yürütür. Dersin sonunda
öğretmenlerin öğrencilerin modelleme süreçlerini değerlendirmeleri için öğrenci
çalışmalarının tümü toplanır.
Uygulama Sonrası Toplantılar
Uygulamaların tamamlanmasının ardından tüm öğretmenlerin katılımıyla uygulama
sonrası toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantıların öncesinde de öğretmenlerin toplantı için bir
ön hazırlık yapmaları gerekmektedir. Uygulamanın ardından toplanan öğrenci çalışmalarının
bir kopyası öğretmenlere verilir ve onlardan toplantıya gelmeden önce düşünme şekilleri
formunda yer alan boyutlar çerçevesinde kâğıtları inceleyip gözlemlerini forma aktarmaları
istenir.
Toplantı uygulama yapan öğretmenlerin uygulama ile ilgili genel izlenimlerini ve
deneyimlerini paylaşmalarıyla başlar. Daha sonra öğretmenler oluşturdukları düşünme
şekilleri formu çerçevesinde öğrencilerin çözüm yaklaşımlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşırlar
ve diğer öğretmenlerin de katılımıyla o çözüm yaklaşımı üzerine bir tartışma yürütülür.
Öğretmenler düşüncelerini ve tespitlerini desteklemek için çözüm kâğıtlarından örnekler
gösterirler. Bu tartışmanın sonunda, öğretmenlerin öğrencilerin çözüm yaklaşımları ile ilgili
görüşlerinin bir sentezi olan ortak düşünme şekilleri formu oluşturulur.
Her ne kadar öğretmenler kendi öğretim pratiklerinden öğrencilerin yazılı kâğıtlarını
değerlendirmeye alışık olsalar da modelleme etkinliklerinden ortaya çıkan öğrenci çözüm
kâğıtlarını incelemek ve buradan öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini anlamak
öğretmenler için zor olmaktadır. Bu noktada profesyonel bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu anlamda tartışmayı yürüten eğitim görevlisi önemli bir rol üstlenmektedir. Eğitim görevlisi
gerekli gördüğü yerlerde tartışma ortamını daha zengin bir hale getirmek adına ara ara
müdahalelerde bulunur. Öğretmenlerin öğrenci düşünme şekilleri üzerine daha
derinlemesine düşünmelerini sağlamak amacıyla farklı yöntemler ile yönlendirmelerde
bulunabilir. Bunlar: (a) Öğretmenlerden çözüm yaklaşımını özetlemelerini isteme, (b) çözüm
yaklaşımı ile ilgili detay vermelerini isteme, (c) ipucu vererek öğretmenlerin çözümü
anlamalarını sağlama, (d) farklı düşünme şekillerini kıyaslamalarını isteme, (d) rapora dikkat
çekme, (e) soru sorma şeklinde özetlenebilir. Ortak düşünme şekilleri formunun
oluşturulmasının ardından uygulamadan önce varsayımlara dayalı oluşturulan ortak
uygulama planı, incelenen çözüm kâğıtlarından ve uygulamayı yapan öğretmenlerin
paylaştıkları deneyimlerinden yola çıkılarak yeniden düzenlenir. Uygulama sonrası toplantı
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bir sonraki etkinlik için gerekli materyallerin dağıtılması (etkinlik kâğıdı, uygulama öncesi
düşünme şekilleri formu, ders planı) ile son bulur.
Böylelikle, bu 1 aylık süre zarfında bir modelleme etkinliği üzerinde çalışılmış, sınıf içi
uygulamalar yapılmış ve her bir modelleme etkinliği için bir ortak öğrenci düşünme şekilleri
formu ve ortak uygulama planı oluşturulmuş olur. Bu 1 aylık süreç diğer aylarda da benzer
şekilde yürütülür (bk. Şekil 1).
Yıl Ortası ve Yılsonu Değerlendirme Toplantıları
Eğitim programı çerçevesinde ilki ilk dönemin sonunda diğeri yılsonunda olmak üzere iki
değerlendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantıların amacı hem öğretmenlerin bu hizmet içi
eğitim sürecinde hedeflenen kazanımlara ulaşıp ulaşmadığının genel bir değerlendirmesini
yapmak hem de öğretmenlerden verilen eğitim ile ilgili olumlu ve/veya olumsuz eleştirilerini,
değerlendirmelerini almaktır. Bu amaç doğrultusunda, toplantılarda üzerinde tartışılabilecek
sorular önceden hazırlanır (bk. EK-9). Bu sorular hazırlanırken program kapsamında
hedeflenen kazanımlar göz önünde bulundurulur. Toplantılar, toplantıyı yürüten eğitimcinin
tartışma sorularını yöneltmesi ve cevaben öğretmenlerin fikirlerini paylaşıp farklı fikirlerin
tartışılması şeklinde yürütülür.
Mini araştırma
Öğretmenlere verilen hizmet-içi eğitim programının bir parçası olarak onlardan,
matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme kullanımı ile ilgili bir durumu
veya problemi belirleyip uygun bir araştırma sorusu ve bu soruyu araştıracak uygun bir
yöntem geliştirmeleri istenir. Bu mini araştırmaların amacı hem bu program çerçevesinde
yürütülen temel eğitim çalışmalarına destek olması hem de öğretmenlerin ileride bu ya da
başka eğitim programlarından bağımsız olarak kendi mesleki gelişimlerini kendi kendilerine
sürdürebilme becerisi kazanmalarıdır. Bu çalışmanın eğitim programının sonlarına doğru
yürütülmesi anlamlıdır çünkü öğretmenler süreç içerisinde ilgili oldukları konuları ya da
çözmek istedikleri problem durumunu daha iyi tespit edebilirler. Öğretmenlerin araştırma
konusunu ve araştırma sorularını kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlemeleri hem
çalışmanın verimliliği hem de onların motivasyonu açısından önemlidir. Bu mini araştırma
çalışmasında öğretmen, öğretmen eğitimcisi ile birlikte çalışır. Özellikle hangi bilimsel
yöntemlerle araştırma sorusunun cevabını bulabileceği konusunda profesyonel destek
alması önemlidir. Aşağıda bazı mini araştırma önerileri sunulmaktadır. Bu araştırma önerileri
eğitim program çerçevesinde öğretmenler tarafından belirlenmiş olup öğretmenlerin
modelleme etkinliklerini kendi öğretim pratiklerine entegre edebilme becerilerini geliştirmeye
yönelik çalışmalardır.
Video Paylaşımı: Bu mini araştırma özellikle öğretmenlerin modelleme etkinliklerini
sınıflarında uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik bir araştırma sürecidir. Öğretmenin
kendi uygulamasının videosunu izleyip bunun üzerinden uygulamanın öğretmen rolü
açısından olumlu ve olumsuz yönlerini eleştirel bir gözle değerlendirmesi esasına dayanır.
Öğretmen uygulama sonrası toplantıdan önce videoyu izleyip, toplantıda diğer öğretmenler
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ile paylaşmak için önemli gördüğü kesitleri belirler. Toplantıda öğretmen, bu video kesitlerini
diğer öğretmenler ile paylaşır. Bu sırada neden uygulamanın bu bölümlerini tartışmaya değer
gördüğünü de açıklar. Uygulama yapan öğretmenin önderlik ettiği bu tartışma ortamında
öğretmenler de modelleme etkinliklerinin uygulanmasında öğretmenin rolü ile ilgili fikir
alışverişinde bulunurlar. Bu çalışma özellikle videosu izlenen öğretmen için kendi kendini
eleştirel bir gözle değerlendirme açısından faydalı olsa da diğer öğretmenlerin de kendi
uygulamaları dışında bir uygulama görmeleri ve bunun üzerine düşünmeleri yönünden
anlamlı olmaktadır.
Gözlem Formu Oluşturma: Bu mini araştırma özellikle öğretmenlerin öğrenci çözüm
kâğıtlarını inceleme, anlama, yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik bir araştırma
sürecidir. Öğrenci düşünme şekillerini sadece çözüm kâğıtları üzerinden değerlendirmek
öğretmenler için zordur. Uygulama sırasında öğrencilerin çözüm süreçlerini yakından takip
edip bu konuda bir fikir sahibi olduktan sonra çözüm kâğıtlarını incelemek hem daha kolay
hem de daha anlamlı olur. Dolayısıyla bu mini araştırmanın amacı uygulama sırasında
öğrencilerin düşünme süreçlerini anlamak, değerlendirmek ve çözüm kâğıtlarının
incelenmesi sırasında faydalanılabilecek ek bilgi elde etmek amacıyla bir gözlem formu
oluşturmaktır. Bunun için ilk başta, öğretmen çözüm kâğıtlarını incelerken en çok ihtiyaç
duyduğu ve faydalanmak istediği bilgilerin neler olduğunu belirler. Ardından öğretmen, bir
eğitmenin de yardımıyla, bu bilgilerin sınıf içi uygulamalar sırasında hangi yöntemlerle
edinilebileceği belirler. Bu yöntemler, öğretmenin edinmek istediği bilginin içeriğine bağlı
olarak, öğrencilere sorular yöneltmek ya da sadece gözlem yapmak şeklinde olabilir. Bu
çalışma sonunda oluşabilecek bir gözlem formu örneği EK-10’da görülmektedir.
Modelleme Etkinlik Uygulamalarında Grup Oluşturma Kriterleri: Diğer bir mini araştırma
önerisi modelleme etkinliğinin sınıf içi uygulamalarında grupların nasıl oluşturulması gerektiği
konusundadır. Oluşturulan grupların yapısı, o grubun çalışmasını ve genel olarak sınıf
ortamının yapısını etkiler. Bu anlamda öğretmenin grupları oluştururken nasıl bir yöntem
izleyeceği önemlidir. Araştırma probleminin belirlenmesinin ardından bu problemi araştırmak
için uygun yöntem belirlenir. Buna göre öğretmen ilk yaptığı uygulamada grup dinamiğini
etkileyen faktörleri belirler. Bu faktörler şunlar olabilir: (a) Gruptaki kişi sayısı, (b) Gruptaki
kişilerin cinsiyet dağılımı, (c) Gruptaki kişilerin başarı seviyelerindeki dağılım (okuldaki sınav
notlarına göre başarıları) (d) Gruptaki kişiler arasındaki ilişki. Bu faktörler belirlendikten
sonra, öğretmen eğitmen ile birlikte bu faktörlerin uygulama sırasında grup dinamiğini nasıl
etkilediğini gözlemlemek amacıyla bir gözlem formu oluşturur (bk. EK-11). Öğretmen ilk
uygulamanın ardından gözlem formunu oluşturduktan sonra diğer uygulamalarında bu
gözlem formunu kullanarak belirlediği faktörlerin grup çalışmasını ve dolayısıyla öğrencilerin
çözüm sürecini nasıl etkilediğini gözlemler. Gözlem formuna yazdığı notlar üzerinden başta
belirlenen probleme cevap arar. Bu çalışma sonucunda öğretmen bir modelleme etkinliğinin
sınıf içi uygulamasında grupların nasıl oluşturulması ile ilgili bir takım prensipler belirlemiş
olur.
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EK-1 Hizmet içi Eğitim programı kapsamında kullanılan modelleme etkinlikleri
BANKA SOYGUNU

Önceki gece İstanbul’da bir banka şubesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce
elektriklerin kesik olduğu bir sırada soyuldu. Polis olay mahalline kısa sürede ulaştı,
ancak soygunu yapan kişi ya da kişileri yakalayamadı. Olay yerindeki çeşitli kanıtları
değerlendiren polis sabah saatlerinde Ahmet K. (35), Burak M. (24) ve Cem T. (34)
adlı şüphelileri gözaltına alarak önce Emniyet Müdürlüğü’ne oradan da Adliyeye
götürdüler.

Adliyede savcı sorgulamalardan
çıkarımlara ulaşmıştır:
•
•
•

şüphelilerin

durumlarıyla

ilgili

aşağıdaki

Eğer Ahmet suçsuzsa, hem Burak hem Cem suçludur.
Ya Burak ya da Cem suçsuzdur.
Ya Ahmet suçsuzdur, ya da Burak suçludur.

Bu bilgiler ışığında savcı şüphelilerin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkine ya da
tahliyesine karar verecek. Savcı sizlerden, şüphelilerden kimin suçlu kimin suçsuz
olduğuna karar vermede kullanabileceği bir yöntem önermenizi beklemektedir.
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CADDEDE PARK YERİ

Bir şehir planlamacısı iki yönlü bir yolun kenarında, evlerin önünde araba park yeri
tasarlamak için sizden yardım istiyor. Şehir plancısının amacı caddede park
edilebilecek araç sayısının en fazla olacağı düzeni sağlamaktır. Park edilecek yer
yolun 150 metrelik kısmını oluşturuyor. Yolun toplam genişliği aşağıdaki çizimde
görüldüğü gibi 18 metredir. Bu yolda hem iki yönlü trafik işlemeli, hem de iki tarafında
arabalar park edebilmelidir. Şekil 1’de görüldüğü gibi yolun bir şeridi şerit çizgisi dâhil
4,5 metre ve yolun kenarındaki bir araç park alanının genişliği de 4,5 metredir. Bir
arabanın güvenli bir şekilde park edilebilmesi için şerit çizgileri dâhil 3 m genişliğinde
4,8 m uzunluğunda bir alan ayrılmalıdır. Bu alan, yola paralel olabileceği gibi (bk.
Şekil 2a) açılı olarak da tasarlanabilir (bk. Şekil 2b) ancak bu durumda araçlar yola
taşmamalıdır.

Şekil 1. Araba park alanı ve yol planı
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1. Sizden istenen yolun bu 150 m’lik kısmına en fazla sayıda araç park edilebilecek
şekilde yola paralel veya açılı park yerleri tasarlamanızdır. Araba park yeri
tasarımınızda aşağıdaki çizimlerden yararlanabilirsiniz.

Şekil 2a. Paralel araba park yeri tasarımı

Şekil 2b. Açılı araba park yeri tasarımı

2. Eğer araç park alanının genişliği için verilen 4,5 metre sınırlaması olmasaydı
yolun toplam genişliği (18 m) ve yol genişliği (9 m) sabit kalmak şartıyla şehir
planlamacısına en fazla sayıda araç park edilebilmesi için nasıl bir park tasarımı
önerisinde bulunurdunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

17
Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır.
Bilgi ve kullanım izniyle ilgili Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya
kursat@gmail.com) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

YAZ İŞİ

Arzu geçen yaz Vahşi Doğa eğlence parkında yiyecek satışı yapan bir firmanın
temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Arzu’ya bağlı olarak çalışan elemanlar seyyar
arabalarla parkın içerisinde turlamakta ve sakız, sandviç, çerez, su, meşrubat vb.
satmaktadırlar.
Geliri tatmin edici olduğu için önceki yaz çalışan elemanların tamamı bu yaz da
çalışmak için Arzu’ya tekrar başvurdu. Fakat park yöneticileri Arzu’ya, bu yaz geçen
yılki kadar çok satıcının parka alınamayacağını söylediler. Buna göre Arzu geçen yıl
çalışan dokuz elemanın yalnızca üçte birini tam zamanlı çalışmak üzere, üçte birini
ise yarı zamanlı çalışmak üzere işe alabilecektir. Kalan üçte birini ise işe
alamayacaktır. Ancak, Arzu geçen yıl çalışan bu dokuz elemandan hangilerini tekrar
işe alacağına karar verememekte ve bu konuda yardımınıza ihtiyaç duymaktadır.
Arzu, geçen yaz çalışan dokuz kişinin kayıtlarını gözden geçirerek, parkın “çok
yoğun, orta yoğunlukta ve durgun” olduğu zamanlara göre her bir satıcı için toplam
çalışma saatlerini ve satışlardan elde ettikleri toplam geliri hesaplayarak aşağıdaki
tabloyu oluşturmuştur. Arzu kendisine en çok para kazandıran elemanları tekrar işe
almak istemekte, ancak elemanları performanslarına göre nasıl karşılaştıracağını
bilememektedir. Çünkü her bir eleman farklı sürelerde çalışmıştır. Ayrıca, parkın
yoğun olduğu saatlerde daha çok satış yapmanın mümkün olduğu gerçeği de göz
ardı edilmemelidir.
Gelecek yaz çalışmak üzere kimin işe alınması gerektiğine karar vermek için bir
yöntem bulmaya çalışınız. Bu çerçevede, Arzu’ya geçen yaz kendisi için çalışan bu
dokuz elemanı nasıl değerlendirebileceğini ve hangilerini tam zamanlı, hangilerini
yarı zamanlı olarak işe alabileceğini anlatan bir rapor yazınız. Yönteminizin tabloda
gösterilen dokuz kişi için nasıl işlediğini gösteriniz. Yönteminizi anlayabilmesi için
Arzu’ya yeterince ayrıntı vermelisiniz. Ayrıca Arzu’nun yönteminizin onun için iyi bir
yöntem olup olmadığına karar verebilmesi için açıklamanızın anlaşılır olmasına dikkat
ediniz.
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SU DEPOSU

Bir bilgisayar şirketi eğitim kurumlarına bilgisayar destekli eğitim amaçlı
programlar hazırlamaktadır. Şirkete bağlı bir ekip öğrencilerin grafik çizme ve
yorumlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak bir su deposu doldurma
animasyonu üzerinde çalışmaktadırlar. Ekibin bu animasyonu oluşturabilmesi için su
deposu doldurulurken depoda biriken suyun hacmine bağlı olarak su yüksekliğini
gösteren bir grafiğe ihtiyacı bulunmaktadır.
Ekibin matematikçi üyesi olarak sizden istenen ekte verilen depolardan birkaçı
için bu grafikleri yaklaşık olarak çizmeniz ve herhangi bir şekle sahip bir su deposu
için su miktarına bağlı olarak suyun yüksekliğini gösteren grafiğin nasıl çizileceğini
açıklayan bir yönerge hazırlamanızdır.
Depo Şekilleri
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NASIL DEPOLAYALIM

Konserve üretimi yapan bir firma, ürettiği silindir şeklindeki konserve kutularını
saklamak için kısa süreli depoya ihtiyaç duymaktadır. Firma bunu mümkün olan en
az maliyetle yapmak istemektedir. Saklanmak istenen dik dairesel silindir şeklindeki
konserve kutularının her biri 10 cm yarıçapında ve 30 cm yüksekliğindedir. Firma,
175 konserve kutusunu 2 ay süreyle depolamayı planlamaktadır.
Firmanın depolama yapabileceği 3 farklı boyutta depolama dolabı mevcuttur. Her
biri 100 cm yükseklikte olan bu depolama dolaplarının taban kenarlarının ölçülerine
göre kiralama maliyetleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Depoların boyutları ve aylık kira bedelleri
Genişlik (cm)

Uzunluk (cm)

Aylık Kira Bedeli (TL)

110

110

100

110

220

150

110

330

200

1. Siz firma sahibi olsaydınız maliyeti en aza indirmek için hangi depolama dolabını,

hangi şekilde kullanırdınız?
2. Firma daha sonraki üretimlerde farklı sayılarda konserve kutularını depolamaya

ihtiyaç duyabilir. Bunun için, firmanın hep aynı tür depolama dolaplarını
kullanması uygun olur mu? Ne önerirsiniz?
Not: Kutuların depolarda dik konumda durması depoların güvenliği açısından
önemlidir.
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DERGİ SATIŞLARI

Üç ayda bir yayınlanan ve her sayıda yaklaşık 25.000 satılan Matematiksel
Düşünce dergisinin satış fiyatı 5,5 TL’dir. Ancak, üretim ve kâğıt fiyatlarındaki
artışlardan dolayı derginin satış fiyatına zam yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Yapılacak artışın dergi satışları üzerindeki olumsuz etkisini daha iyi anlayabilmek için
okuyucular arasında bir araştırma yapılmıştır. Buna göre, fiyatta yapılacak her 50
kuruşluk artışın 1.250 kişinin dergiyi almaktan vazgeçmesine sebep olacağı ön
görülmektedir. Derginin yöneticilerinin yerinde olsaydınız yeni satış fiyatını kaç TL
olarak belirlerdiniz?
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ZIPLAYAN TOP

Birçok popüler spor dalı bir çeşit top kullanımı gerektirir. Spor dallarında
kullanılan topları tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken en önemli
etkenlerden birisi de topun iyi zıplayabilmesi, yani esnekliğidir. Örneğin, bir golf
topu sert bir yüzeye çarptığında düştüğü yüksekliğin yaklaşık 2/3 ’ü kadar
sıçramalıdır.
Çeşitli spor dallarında kullanılmak üzere toplar üreten bir firmanın ARGE birimi
çalışanları, esnekliğini test etmek için yeni geliştirdikleri bir topu, 52 metre
yüksekliğindeki bir binanın çatısından aşağı doğru bırakıyor. Binanın bir katında
gözlem yapan bir görevli de topun, yerden 15 metre yüksek olarak belirlenen gözlem
seviyesinden 17 kez geçtiğini rapor ediyor. ARGE bölümünün matematikçisi olarak
sizden, bu verileri kullanarak test edilen topun zıplama oranının ne olabileceğini
bulmanız istenmektedir. Bunu yaparken, topun düz bir zemine çarparak her zıplayışta
bir önceki yüksekliğinin belli ve sabit bir oranına ulaştığını varsayın.
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EK-2: Çalıştay öncesi öğretmenleri tanıma amacı ile yapılan görüşme için hazırlanmış
sorular

Öğretmen Görüşme Soruları (Protokolü?)
1. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
• Mezun olunan üniversite ve bölüm,
• (Varsa) yüksek lisans, doktora; bölüm ve tez konusu
• Toplam öğretmenlik deneyimi,
• Öğretmenlik yapılan şehir ve okullar,
• Hangi okullarda ne kadar süre çalışıldığı,
• Şu anki okulda kaç yıldır çalışıldığı,
• Son 3 yılda daha çok hangi sınıflarda derse girildiği
2. Bu çalışmanın size ne katacağını umuyorsunuz?
3. Modelleme ile ilgili bir çalıştay/seminer deneyiminiz oldu mu? Açıklar mısınız?
4. Matematiksel modelleme hakkında ne biliyorsunuz?
• Matematiksel model denince aklınıza ne geliyor?
• Modelleme denince aklınıza ne geliyor?
5. Matematik dersinde gerçek hayat problemlerinin kullanımının sağlayacağı
kolaylıklar ve zorluklar neler olabilir?
6. Derslerinizde teknolojik araç veya yazılım kullanıyor musunuz?
• Hangi araçları/yazılımları kullanıyorsunuz?
• Bu araçlarla ne tür işlemler veya çalışmalar yapıyorsunuz?
7. Matematik derslerinde grup çalışması yapılması hakkında ne
düşünüyorsunuz? Ne sıklıkla grup çalışması yaptırıyorsunuz? Grup çalışmaları
yaptırırken nelere dikkat ediyorsunuz?
8. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
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EK-3: Matematiksel modelleme sorularının doğası ile ilgili düşünce forumu
AÇIKLAMA: Bu formun amacı öğretmenlerin matematiksel modelleme sorularının doğası ile ilgili
düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır. Üzerinde çalıştığınız modelleme sorusu ile ilgili
düşünce ve değerlendirmelerinizi aşağıda ilgili bölümlere yazınız. Katkılarınızdan dolayı teşekkür
ederiz.
İnceleyen-Adı Soyadı
İncelenen Sorunun
Başlığı
Günlük yaşamdan anlamlı bir durumu içermesi

Çözüm sürecinde cebirsel ifade, grafik, tablo veya diyagram gibi farklı temsil biçimlerini kullanma ihtiyacı
hissettirmesi

Tek bir düşünme şeklinden ziyade farklı şekillerde düşünmeyi teşvik etmesi

Ortaya koyduğunuz çözüm yaklaşımlarının matematiksel yönden doğruluğu ve baştaki problem durumuna
çözüm getirme noktasında etkililiği

Geliştirdiğiniz matematiksel modelin farklı durumlara uyarlanabilirliği ve tekrar kullanılabilirliği

Geliştirdiğiniz matematiksel modelin (yapısal olarak benzer başka problem durumlarını yorumlamak için)
yeterince basit ve akılda kalıcı olup olmaması
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EK-4 Öğretmenlere mini poster hazırlamaları için verilen modelleme sürecini yansıtan
ifadelerin bulunduğu fişler
Varsayımlarda bulunma
Kullanılacak parametreleri belirleme
Bazı verileri ve değişkenleri göz ardı etme
Sadeleştirme yapma
Parametreler arasındaki ilişkileri belirleme
Varsayımlarda bulunma
Belirlenen parametrelere değişken atama
Değişkenler arasındaki ilişkileri matematiksel olarak ifade etme
Uygun matematiksel gösterimleri (tablo, grafik, formül, cebirsel ifade, vb.) belirleme
Kullanabilecek matematiksel kavramları belirleme
Matematiksel bilgiyi kullanarak soruları çözme
Oluşturulan modeli kullanarak belli matematiksel sonuçlara varma
Çözümün matematiksel doğruluğunu sorgulama
Kullanılan matematiksel yöntem ve stratejilerin uygunluğunu sorgulama
Matematiksel bilgiyi kullanarak soruları çözme
Oluşturulan modeli kullanarak belli matematiksel sonuçlara varma
Bulunan matematiksel sonuçları baştaki gerçek hayat durumu bağlamında sorgulama
Bulunan çözümün benzer başka durumlarda kullanılabilirliğini sorgulama
Başlangıçta belirlenen çözüm stratejisine göre çözüme ulaşma
Bulunan çözümün işe yaramadığı noktada önceki süreçleri tekrarlama
Çözüm sürecinde strateji değiştirme
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EK-5: Matematiksel modelleme etkinliği uygulama yönergesi
Matematiksel modelleme etkinliklerinde öğrenci ve öğretmen rolleri anlatma yöntemine göre
farklıdır. Bu nedenle uygulama sürecinin yüksek nitelikli olabilmesi için bu rollerin iyi
anlaşılması önemlidir. Bunlar özet olarak aşağıda verilmektedir.
1.

Etkinlik Başlangıcında

a. Etkinliğin yapılmasında ve sunulmasında kullanılacak gerekli araç-gereçler (teknolojik
araçlar, somut materyaller, tahta kalemi, poster kâğıdı, makas vb.) öğrencilerin
masasında veya ayrı bir masada hazır edilmeli.
b. Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılmalı. Öğrencilere etkinlikte izlenecek süreç hakkında
bilgi verilmeli (önce bireysel, ardından grup çalışması yapılacak. En sonda ise gruplar
çözümlerini bütün sınıfla paylaşacaklar).
c. Modelleme etkinliği dağıtılmalı ve öğrencilerin soruyu bireysel olarak dikkatlice okuyup
anlamaları için 5-10 dakika süre verilmeli.
d. Ardından grup çalışmasına geçilmeli ve grup üyelerinin her birinin etkinlik sürecine aktif
katılımının beklendiği belirtilmeli.
e. Grup çalışmasının başında öğrencilerin soruyu tam olarak anladıklarından emin
olunmalıdır. Bunun için aşağıdaki konularda grup içinde görüş alışverişinde bulunmaları
istenir:

i. Problem nedir? Hangi bilgiler verilmiştir? Sizden ne istenmektedir? Ne tür
varsayımlarda bulunabilirsiniz? Varsayımlar var mıdır?

ii. Eğer öğrenciler soruyu anlamakta güçlük yaşıyorsa, öğrencinin veya grubun sorudan
ne anladığı sınıfla paylaşılabilir ve tartışılabilir. Soru tüm sınıfa yöneltilerek nasıl
anlaşıldığı sorgulanabilir.

2. Etkinlik Sürecinde
a. Modelleme sürecinde önemli olan öğrencileri bir çözüm yoluna yöneltmemek ve
çözümle ilgili kararları kendilerinin almasını sağlamaktır. Bunun için,

i. Öğrencilere soru üzerinde grup olarak kendi başlarına çalışmaları için yeterince
zaman ve şans verilmeli.

ii. Gruplar dolaşılmalı ve grupların çözüm yolları dinlenmeli. Öğrencilerin soru üzerinde
nasıl düşündükleri, ne tür fikirler geliştirdikleri, soruya nasıl yaklaştıkları anlamaya
çalışılmalı.

iii. Öğrencilerin çözüm yollarında yanlışlar gözlemlendiğinde, “Neden böyle
düşünüyorsun? Bu sonuca nasıl ulaştın?” gibi “neden, nasıl” içeren sorular sorulmalı
ve öğrencilerin soruyu daha iyi anlayıp analiz etmelerini sağlamak için gerekirse
şekil, grafik ya da diyagram çizimi ve materyal veya araç kullanımı teşvik edilmeli.
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iv. Bir grupta öğrencilerin hatalı bir yol izledikleri düşünülüyorsa doğrudan düzeltmek
yerine sorularla öğrencilerin kullanmak istedikleri yolu neden tercih ettikleri sorulmalı.
Öğrencilerden düşünüş biçimlerini açıklamaları istenerek varsa hataları fark
ettirilmeli.

v. Öğrencilerin modelleme sürecinde (soruyu anlama, yorumlama, çözme, çözümü
düzenleme ve test etme) karşılaştıkları soru ve zorluklarını grup içinde düşüncelerini
birbirleriyle paylaşarak ve tartışarak çözmeleri teşvik edilmeli.

vi. Tartışmayı doğru yöne yönlendirmek için yapılan çalışma zaman zaman toparlanmalı
ve özetlenmeli, önemli durumların altı çizilmeli ve öğrencilerin dikkatleri ortaya çıkan
tartışmalı durumlara (çelişkiler, farklı yaklaşımlar, yanlışlar, yanılgılar, vb.) çekilmeli.
b. Eğer öğrenciler grup çalışmasında çok sessiz konuşuyorlarsa, öğrencilerden ne
düşündüklerini açıkça ve yüksek sesle söylemeleri istenmeli.
c. Önceden planlanan tek bir cevabın bulunması beklenmemeli, öğrencilerin hepsinin
düşünce ve yöntemleri dinlenmeli, doğru cevabı kendilerinin bulmaları için öğrenciler
cesaretlendirilmeli.
d. Farklı düşünme ve çözüm yolları teşvik edilmeli, “evet doğru yapıyorsunuz” ya da “yanlış
yoldasınız” gibi cümlelerden kaçınılmalı.
e. Grupların çoğu etkinliği bitirmek üzereyken öğrencilere etkinliği tamamlamaları için ne
kadar zamana daha ihtiyaçları olduğu sorulmalı.
f. Öğrencilerden sunuma hazırlanmak için çözümlerini poster kâğıdına veya asetat
kâğıdına yazmaları istenmeli. Sunumlarda, çözümlerin tutarlılığı, problem durumuna ve
mantığa uygunluğu ve herkes tarafından anlaşılır olmasının önemli olduğu belirtilmeli.
3. Etkinlik Sonunda
a. Her gruptan sonuçları sunacak bir öğrenciyi belirlemesi istenmeli. Bazı durumlarda
sunumu yapacak öğrenci öğretmen tarafından rastgele de seçilebilir. Sunumu yapacak
öğrencinin önceden bilinmemesi grup içindeki tüm öğrencilerin çalışmaya aktif olarak
katılmalarını sağlamaya yardımcı olacaktır.
b. Sunumlara başlama sırası grupların çözüm yaklaşımları dikkate alınarak belirlenmeli.
Eğer yeterli süre yoksa çözüm yolu daha basit olandan daha gelişmiş olan gruba doğru
gidilmeli. Aynı çözüm yollarını kullanan gruplardansa, farklı çözüm yollarını ve farklı
yaklaşımları deneyen gruplara sunum yaptırılmalı.
c. Bir grup sunumunu yaparken, diğer öğrencilerin dikkatle dinlemeleri gerektiği belirtilmeli.
d. Öğrencilerin, diğer grupların çözüm ve yaklaşımlarını değerlendirecekleri, sorular sorup
yorumlar yapacakları uygun bir tartışma ortamı oluşturulmalı. Bunun için her bir
sunumdan sonra tüm sınıfa sunulan çözüm ve yaklaşıma katılıp katılmadıkları sorulabilir
ve sunumlar bittiğinde grupların tüm çözümleri karşılaştırmaları ve hangi çözümlerin
uygun olduğu ve hangilerinin hatalar içerdiğini tartışmaları sağlanabilir.
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e. Beklenmeyen bir yöntem ya da çözüme dair ilginç bir cevap geldiğinde geçiştirilmeden
dikkate alınmalı. Sınıfça yapıcı ve eleştirel bir şekilde tartışma yapılması sağlanmalı.
f. Ortaya çıkan farklı çözüm ve yaklaşımları grupların kendi matematiksel modellerini
geliştirmek, düzenlemek veya test etmek için kullanmaları istenmeli. Bu doğrultuda
uygun ortam (ödev, devam etkinliği, vb.) sağlanmalı.
g. Etkinliğe konu olan matematiksel fikirler izleyen derslerde formel biçimde ele alınmalıdır.
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EK-6: Öğrenci düşünme şekilleri formu örneği
AÇIKLAMA: Bu formun amacı öğretmenlere öğrencilerin modelleme aktivitelerini çözerkenki
matematiksel düşünme yapılarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Her bir aktivite için ayrı ayrı
oluşturulacak bu formlar daha sonra bir araya getirilerek bir kitapçık oluşturulacak ve ileride öğretmen
adaylarına ve meslekteki öğretmenlere bu aktivitelerin uygulanmasında yol gösterici olacaktır.
Aşağıda yer alan her bir boyut için derinlemesine düşünmeniz ve düşüncelerinizi titizlikle ifade
etmeniz formun amacına ulaşması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Katkılarınızdan dolayı
teşekkür ederiz.
Dolduran Öğretmenin Adı-Soyadı:
Etkinliğin Adı:
Uygulanan Sınıf:
Uygulayan Öğretmenin Adı-Soyadı:
Tarih:

Öğrenci Çözüm Stratejisi–1

Öğrenci Çözüm Stratejisi–2

Öğrenci Çözüm Stratejisi–3

Öğrenci Çözüm Stratejisi–4
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Stratejiler

Matematiksel kavram/
beceri/süreç

Hatalar/ Kavram yanılgıları

Çözüm
stratejisi–1

Çözüm
stratejisi–2

Çözüm
stratejisi–3

Çözüm
stratejisi–4

Varsa form hakkında belirtmek istediğiniz düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
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EK-7: Öğretmenlerin modelleme etkinliklerinin sınıf içi uygulamalarında yararlanabilecekleri
sokratik soru örnekleri

SOKRATİK SORULAR
Kavramsal Açıklamalı Sorular
Öğrencilerin düşündükleri ve sordukları şeyler hakkında daha fazla düşünmelerini
sağlayın. Soru, yorum, iddia ve varsayımlarının arkasındaki kavramları ortaya çıkarın.
Temel olarak “biraz daha açar mısın” anlamında sorular onların derinlemesine
düşünmesini sağlar.
• Bunu neden söylüyorsun?
• Bu tam olarak ne anlama geliyor?
• Bunun konuştuğumuz şeyle nasıl bir ilişkisi var?
• ...(bunun) doğası nedir?
• Bu konu hakkında daha önceden neler biliyoruz?
• Bana bir örnek verebilir misin?
• …….(bunu mu) söylüyorsun yoksa ...(bunu mu)?
• Bunu farklı bir şekilde ifade edebilir misin?
Varsayımların sorgulanması
Varsayımların sorgulanması, öğrencilerin yaptıkları çalışmayı dayandırdıkları ön
kabuller üzerine düşünmelerini sağlar. Bu durum, varsayımlarının dayandığı temeli
sallar ve öğrencilerin sağlam adımlarla ilerlemesine yardımcı olur.
• Başka hangi varsayımlarda bulunabiliriz?
• ...(bunu) varsayıyor gibi görünüyorsun?
• Bu varsayımları nasıl seçtin?
• Bunun nedenini/nasıl olduğunu açıklar mısın?
• Bu varsayımı nasıl doğrular veya çürütürsün?
• Eğer... (olsaydı) ne olurdu?
• ... (buna) katılıyor musun yoksa katılmıyor musun?
Gerekçenin, Nedenlerin ve Delillerin Sorgulanması
Öğrenciler argümanları için bir gerekçe ileri sürdüğünde bunu hemen kabul etmek
yerine öğrencilerin bu düşünce ve argümanlarını irdeleyiniz.
• Bu neden böyle oluyor?
• Bunu nereden biliyorsun?
• ... (bunu) bana gösterir misin?
• Bana bunun bir örneğini verebilir misin?
• … (bunun) nedenleri ne olabilir?
• Bunun doğası nedir?
• Bu gerekçeler yeterince iyi mi?
• Bu nasıl çürütülebilir?
• Söylediğin şeyden nasıl emin olabilirim?
• Neden? (bunu sormaya devam edin-sakın birkaç kez sormayı atlamayın)
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• Söylediğin şeyi destekleyen deliller nelerdir?
• Argümanının dayandığı temeller nelerdir?
Bakış Açılarının Sorgulanması
Çoğu argümanlar belirli bir bakış açısından veya perspektiften verilmektedir. Onun
için bu bakış açısı üzerine gidin ve aynı derecede geçerli, diğer bakış açılarının
olduğunu gösterin.
• Buna bir diğer şekilde (şu) … yolla yaklaşabiliriz, bu yol makul görünüyor
mu?
• Bu durumu inceleyeceğimiz başka hangi alternatif yollar var?
• Bu… neden gerekli?
• Bundan kim yararlanır?
• ...(bunun) ve ...(bunun) arasındaki fark nedir?
• Bu…(bundan) neden daha iyidir?
• …(bunun) güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
• …(bu) ve…(bu) hangi yönlerden benzerlerdir?
• …(bu) bunun hakkında ne söyler?
• ...(bu) ve ...(bunu) karşılaştırırsan ne söylersin?
• Buna başka bir şekilde nasıl bakarsın?
Sonuçların ve Etkilerin Sorgulanması
Öğrencilerin argümanları tahmin edilebilir mantıklı sonuçlar doğurabilir. Bu anlamlı
mıdır? Amaçlanan mıdır?
• Sonra ne olur?
• Bu varsayımın sonuçları nelerdir?
• …(bu)…. (bunun) için nasıl kullanılır?
• …(bunun) etki ve yansımaları nelerdir?
• …(bu)…(bunu) nasıl etkiler?
• …(bu) daha önce öğrendiklerimizle nasıl bağdaşır?
• …(bu) neden önemlidir?
• …(bunun) en iyisi nedir? Neden?
Soru Hakkında Sorular
Öğrencilerin sorularına sorularla karşılık verilebilir.
• Bu soruyu sormandaki amaç neydi?
• Sizce bu soruyu neden sordum?
• Bu ne anlama geliyor?
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EK-8: Uygulama planı örneği
UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı:
Öğrenme Alanı:
Süre:
Kazanımlar:
Öğrenciler tarafından kullanılması beklenen beceriler:
Araç ve Gereç:
HAZIRLIK
Sorunun uygulamasından önce soruda öne çıkan matematiksel kavramların alt konularına ait
gerekli olan ön bilgiler yer alabilir.
UYGULAMA
Sorunun uygulamasında aşağıdaki başlıklar altında ön görülen uygulama süreci yer alabilir.
Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
Uygulamada öğrencilerde öne çıkabilecek kavram yanılgıları ve öğretmenin bu kavram
yanılgılarının üstesinden gelmek için kullanabileceği stratejiler
Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri
keşfedemeyen öğrenciler için kullanılabilecek öğretim teknikleri.
Soruda öne çıkan kavramların pekiştirilmesinde kullanılabilecek öğretim teknikleri.
Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
DEĞERLENDİRME
Ön görülen değerlendirme sürecinde aşağıdaki başlıklar yer alabilir.
Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin öğrenciler
tarafından öğrenilip öğrenilmediğinin nasıl değerlendirileceği.
Uygulamadaki grupların değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütler (başkalarını dinleme,
sorumlulukları paylaşma, tartışmalara katılma, farklı görüşlere saygı duyma, grup
arkadaşlarını destekleme,…)
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EK-9: Yıl ortası ve yıl sonu toplantılarında kullanılan tartışma soruları
1. Bu çalışmanın sonunda bilgi, beceri, uygulama ve düşüncelerinizde ne gibi değişiklikler
oldu? (Varsa) bu değişimi ilk uygulamalarınız ile son uygulamalarınızı karşılaştırarak
yapabilirsiniz.
2. a) Modelleme sorularıyla ilgili düşüncelerinizde,
b) bu soruların uygulanabilirliği konusundaki (matematik eğitimindeki yeri) görüşünüzde,
c) modelleme sorularının öğrenci öğrenmelerine katkısı konusundaki düşüncelerinizde
bir değişiklik oldu mu? Varsa bu değişime nelerin etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
3. Modelleme sorularının sınıf içi uygulamalarında öğretmen olarak rolünüz ve öğrencilerin
rolleri nasıldı? Bu rolleri rutin derslerinizdeki öğretmen-öğrenci rolleriyle karşılaştırsanız
neler söylersiniz?
4. Sizce modelleme sorularını her öğretmen uygulayabilir mi? Öğretmenlerin etkili bir
şekilde uygulama yapabilmeleri için neleri bilmeleri gerekir ve matematik öğretim
yaklaşımları (matematiğe bakışı, matematik öğretimi ve öğrenci öğrenmesine bakışı)
nasıl olmalıdır?
5. Bundan sonraki süreçte modelleme etkinliklerini sınıflarınızda uygulamaya devam eder
misiniz? Ne amaçla, nasıl ve ne sıklıkla kullanmayı düşünürsünüz?
a) Bu etkinlikleri kullanmanın getirdiği avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?
b) Çalışma süresince farklı modelleme sorularını inceleme fırsatınız oldu. Bu
deneyiminizden yola çıkarak, iyi bir modelleme sorusu nasıl olmalı ve ne tür
özellikler taşımalı? Klasik matematik problemlerinden farkı ne olmalı?
6. Yapılan haftalık toplantılarda öğretmen arkadaşlarınızla birlikte çalışmanın sizin
açınızdan olumlu veya olumsuz yönleri nelerdi?
7. Sizlerle yürütülen bu hizmet-içi eğitim çalışmasının bileşenlerinin (uygulama planları
hazırlamak, öğrenci çözüm kağıtlarını incelemek, uygulamalardan videolar izlemek vs.)
etkinliğini değerlendirebilir misiniz?
a) Bu tür hizmet-içi eğitim çalışmalarının etkinliğini arttırmak için bileşenlere ekleme
veya çıkarma yapmak isteseniz, ne tür değişiklikler önerirsiniz?
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EK-10: Mini araştırma çalışması kapsamında öğretmenler tarafından geliştirilebilecek gözlem
formu örneği
GÖZLEM FORMU
SORUYU ALGILAMA

1. grup

2. grup

1. grup

2. grup

Sorunun grup üyelerince bireysel okunması
Veri Toplama: Gözlem
Veri: Soruda öğrencilerin belirledikleri öne çıkan kriterler
Veri Toplama:
(a) Soruyu iyi okudunuz mu? İyi anladınız mı? Ne anladınız?
(b) Burada sizin için önemli olan bilgiler hangileriydi?
(c) Soru sizden tam olarak ne istiyor? Çözüm sonunda ortaya ne

çıkaracaksınız?
Veri: Öğrenciler soruyu anlamak için ne tür sorular sordular?
Veri Toplama: Gözlem
Sorunun algılanması aşamasında öğrencilere ne tür
müdahalelerde bulundum?

STRATEJİ GELİŞTİRME
Veri: Grup olarak belirlenen bir çözüm stratejisi
Veri Toplama:
Soru:
1. Çözüm için nasıl bir yol düşünüyorsunuz? Kısaca açıklayın.
2. Yardıma ihtiyacınız var mı? Ne tür bir yardım istiyorsunuz?
Strateji geliştirme aşamasında öğrencilere ne tür müdahalelerde
bulundum? Öğrenciler neler sordu? Nasıl cevapladım?
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STRATEJİ UYGULAMA

1. grup

2. grup

1. grup

2. grup

Veri: Belirlenen çözüm yolunun doğru bir şekilde uygulanması
Veri Toplama: Gözlem
Veri Toplama:
(a) Neler yapıyorsunuz? Açıklayın.
(b) Düşündüklerinizi matematiksel olarak ifade etmek için neler
yaptınız?(Formül, tablo, vs.)
(c) Bulduğunuz stratejiyi uygulamada problem yaşıyor musunuz?
Ne gibi problemler? Öğrenciler neler sordular? Ben nasıl
cevap verdim?
(d) Aranızda farklı düşünen var mı? Grup olarak bu stratejiyi kabul
ediyor musunuz?
Strateji uygulama aşamasında öğrencilere ne tür müdahalelerde
bulundum?

SONUÇLARI DEĞERLENDİRME (SUNUM SIRASINDA)
Veri: Belirlenen hedefe varma, bir sonuç ortaya koyma
Veri Toplama: Gözlem
Veri Toplama: Sunum sırasında yöneltilebilecek sorular.
(a) Hedefinize ulaştınız mı? Açıklayın.
(b) Ortaya koyduğunuz sonucu savunabilecek misiniz? Stratejinin
doğruluğunu değerlendirdiniz mi?
(c) Verilerin hepsini kullandınız mı?
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EK-11: Grup oluşturma konulu mini araştırma kapsamında oluşturulabilecek gözlem formu
örneği
GRUP ÇALIŞMASI GÖZLEM FORMU
Sınıf:
Etkinlik Başlığı:
Öğrenci Sayısı:
Tarih:
1. Grup

2. Grup

3. Grup

Gruptaki kişi sayısı

Cinsiyet dağılımı

Başarı
seviyelerindeki
dağılım

Grup üyeleri
arasındaki iletişim
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Ek 29. Matematik Öğretmen Adayları İçin Matematiksel Modelleme: Bir Ders Önerisi
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DERSİN ADI
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN MATEMATİKSEL MODELLEME
DERSİN AMACI
Bu dersi başarıyla tamamlayan matematik öğretmen adayları


Gerçek hayat problemlerini (veya gerçekçi problemleri) anlama, problem
bağlamına uygun matematiksel bir model kurma ve matematiksel bir çözüm
üretme, çözümü gerçek durumu göz önünde bulundurarak yorumlama,
(gerekirse) çözümü genişletme ve değiştirme vb. kararları verebilme gibi
matematiksel modelleme becerilerini kullanabilecektir.



Matematiksel bilgi ve becerilerini gerçek hayat problemlerini (veya gerçekçi
problemleri) çözmede kullanabilecektir.



Matematik dilini, sembolik sistemi, diyagram ve grafik gibi farklı gösterimleri
kullanarak matematiksel düşünce ve bilgisini etkili bir biçimde yazılı ve sözlü
olarak açıklayabilecektir.



Matematik öğreniminde, özellikle de modelleme ve problem çözmede teknoloji
kullanabilecektir.



Modelleme etkinliklerinin karakteristik özelliklerini açıklayabilecektir.



Matematik öğretiminde
tartışabilecektir.



Matematiksel modelleme bağlamında öğrencilerin
şekillerini ve süreçlerini yorumlayabilecektir.



Bireysel olarak veya grup olarak matematik öğretiminde kullanılabilecek
modelleme soruları tasarlayabilecektir. Matematiksel modelleme sorularını
uygulayabilecektir.

matematiksel

modellemenin

yeri

ve

önemini

matematiksel

düşünme

DERSİN TANIMI VE İÇERİĞİ
Matematiksel problem çözmede, matematik eğitimi ve öğretiminde model ve
modelleme yaklaşımı; Modelleme sürecinde teknoloji kullanımı; Gerçek hayat
durumlarında matematiğin uygulamaları. Modelleme sürecine yönelik öğretmen
eğitimi: gerçek hayat durumlarını anlama, varsayımlarda bulunma, problemi
matematik diline aktarma ve çözme, çözümü yorumlama, modeli doğrulama, modele
bağlı raporlama, açıklama ve tahminlerde bulunma. Modellemenin eğitim ve öğretim
sürecinde kullanımı ve gerçek sınıf uygulamaları ile ilgili öğretmen eğitimi.
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DERS PROGRAMI
Haftalar

Konu

Ödev

1





Tanışma
Dersin amacı, kapsamı ve süreci hakkında bilgilendirme
Matematiksel modelleme ile ilgili ön bilgilerin yoklanması

-

2




Mini atölye çalışması: MS Excel elektronik tablo yazılımı
“Yaz İşi” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

3




Yaz İşi etkinliği üzerine tartışma
Dönme Dolap” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu

4




Dönme Dolap etkinliği üzerine tartışma
Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu




Caddede Park Yeri” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri çalışması
Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme

Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu




Zıplayan Top” başlıklı etkinlik uygulaması
Grup Çalışması Sunumu

Etkinlik sonrası
düşünce raporu



Zıplayan Top” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri çalışması
Öğretmenin Rolü ve Soru Sorma şekilleri sunumu
dosyası

Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu

5

6

7



8



Lunapark Treni” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu



Lunapark Treni” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci
düşünme şekilleri üzerine tartışma
Modelleme etkinliklerinin doğası ve taşıması gereken
özellikler sunumu

Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu

9



10



“Su Deposu” başlıklı etkinlik uygulaması

Etkinlik sonrası
düşünce raporu



Su Deposu” başlıklı etkinlik bağlamında öğrenci düşünme
şekilleri üzerine tartışma
Modelleme etkinlikleri için Uygulama Planı hazırlama

Öğrenci düşünme
şekilleri
değerlendirme
raporu



Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin sınıf
uygulamaları

Proje taslaklarının
teslimi



Gruplarca tasarlanan modelleme etkinliklerinin sınıf
uygulamaları



Genel Değerlendirme

11

12
13
14



Proje raporlarının
teslimi
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DERSİN BİLEŞENLERİ
Sınıf-içi Modelleme Etkinlikleri (Grup):
Öğrencilerden dönem boyunca “Yaz İşi”, “Dönme Dolap”, “Caddede Park Yeri”, “Zıplayan
Top”, “Lunapark Treni” ve “Su Deposu” olmak üzere 6 tane modelleme etkinliğini
tamamlamaları beklenmektedir. Her bir etkinliğin uygulanması dersi veren öğretim üyesi
tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin sınıf içinde grup çalışması yapmaları ve her bir etkinliği
ders sırasında verilen süre içinde tamamlamaları beklenmektedir. Her bir etkinliğe özel
uygulama süreci farklılık gösterse de genel olarak bireysel çalışma için 5-10 dakika, grup
çalışması için 60-90 dakika ve ardından da grup sunumları ve sınıf tartışması için 30
dakikalık bir süre planlanmıştır.
Grup sunumları esnasında doküman kamerası kullanacaktır ve öğretmen adaylarının
çözümleri doküman kamerası görüntüsü ve projeksiyon yardımı ile tahtaya yansıtılarak tüm
sınıfla paylaşılacaktır. Böylelikle sunumu yapan grup elemanı sunum esnasında kendi çözüm
aşamalarını sınıfa daha rahat gösterebilme fırsatı yakalayacak ve aynı zamanda bütün sınıf
grupların çözümlerini açık bir şekilde görerek çözüm aşamalarını daha rahat takip etmiş
olacaktır.
Etkinlik Sonrası Düşünme Raporu (Bireysel):
Öğrenciler dönem boyunca sunulacak olan her bir modelleme etkinliğiyle ilgili düşünme
raporu yazacaklardır. Bu raporların ana hedefi öğretmen adaylarının hem öğrenci hem de
öğretmen gözüyle kendi modelleme süreçlerini ve modelleme etkinliği uygulamalarını
değerlendirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, düşünme raporlarını yazarken kendilerine
verilecek “Etkinlik sonrası düşünce raporu” formunda yer alan sorulardan yararlanacaktır
(bkz. Ek 2). Düşünme raporları, açıklamaların niteliğine (açık ve anlaşılır olma, yansıtıcı
olma, örneklerle detaylandırma) göre değerlendirilecektir.
Öğrenci Düşünme Şekilleri Değerlendirme Raporu (Bireysel):
Öğrenciler dönem boyunca tamamladıkları modelleme etkinliklerinden belirlenen dört
modelleme etkinliğine (Caddede Park Yeri, Zıplayan Top, Lunapark Treni ve Su Deposu) ait
gerçek sınıf ortamından elde edilmiş öğrenci çözüm kâğıtları ve bu çözümlere ait video
görüntüleri ile sınıf içinde grup çalışması yapacaklardır. Öğrenci çözüm kâğıtları ve video
görüntüleri, ilgili modelleme etkinliklerinin sınıf içi uygulamalarından aşağıdaki kriterlere
dikkat edilerek belirlenmiştir:


Öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini detaylı olarak göstermesi, özellikle
öğrencilerin ilk çözüm yaklaşımları, çözüm sürecinde öğrenci tartışmaları, öğrencilerin
süreçte geliştirdikleri çözümler, öğrenci hata ve zorluklarını içermesi



Sorunun anlaşılma ve yorumlanmasında çeşitlilik olması,



Birbirinden farklı çözüm yaklaşımları (doğru veya yanlış) içermesi,



Çözümde farklı matematiksel konu, kavram, gösterimlerin kullanılmış olması,



Aritmetik, cebirsel, mantık ya da sezgisel hatalar yapılmış olması ve bazı kavramlarda
ve işlemlerde zorluklar yaşanması
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Öğrenciler ders kapsamında bu dört etkinlik için bireysel olarak “öğrenci düşünme şekilleri ile
ilgili değerlendirme raporu” yazacaklardır. Her bir etkinlik için değerlendirme raporunu
yazarken kendilerine verilecek “Öğrenci Düşünme Şekillerini Değerlendirme Raporu”
yönergesinde belirtilen sorulardan yararlanacaklardır (bkz. Ek 4).
Modelleme Projesi (Grup ve Bireysel):
Ders sonunda öğretmen adaylarından gerçek yaşam durumlarına dayalı (gerçekçi) özgün bir
modelleme sorusu geliştirerek dersi alan diğer öğretmen adaylarıyla sınıf içi bir uygulama
yapmaları beklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerden beklenenler şunlardır:


Özgün bir modelleme sorusu ve bu bağlamda örnek bir çözüm geliştirilmesi,



Modelleme sorusunun kullanılacağı bir uygulama planı hazırlanması,



Modelleme sorusunun bir sınıf içi uygulamasının yapılması,



Modelleme sorusunu geliştirme ve uygulama sürecinin raporlanması.

Değerlendirme
Sınıf içi Modelleme Etkinlikleri

: % 35

Etkinlik Sonrası Düşünme Raporları

: %35

Öğrenci Düşünme Şekillerini Değerlendirme Raporları

: %10

Modelleme Projesi ve Uygulama Planları

: %20

Katılım İlkesi:
Dersin doğası gereği derse katılım zorunlu olup, öğrencilerden derse zamanında gelmeleri
ve tüm derslere katılmaları beklenmektedir. Modelleme etkinlikleri ve bunlar üzerine
yapılacak haftalık sınıf tartışmaları bu dersin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu
çerçevede öğrencilerin ders ile ilgili materyalleri konuşarak, dinleyerek, gözlemleyerek,
fikirlerini paylaşarak ve yansıtarak grup çalışmalarına ve sınıf tartışmalarına katılım
sağlamaları beklenmektedir.
Ödevlerin Teslim Edilmesi:
Aksi belirtilmediği sürece bütün ödevler bireyseldir. Bütün ödevler hem elektronik hem de
yazıcı çıktısı alınarak dersin araştırma görevlilerine zamanında teslim edilecektir.
Bütün ödevlerde adı ve soyadı, öğrenci numarası, dersin adı, ödev numarası ve adı, teslim
edilecek asistan ismi olan bir kapak sayfası konulmalıdır. Ödevlerin elektronik formatında
dosya isimlendirmesi aşağıdaki gibi olacaktır:
OdevIsmi_Ad_Soyad_OgrenciNo.doc
Örnek Dosya İsmi:
DusunmeRaporu_1_Sukran_Yilmaz_Caglayan_987654321.doc
ProjeTaslak_Sukran_Yilmaz_Caglayan_987654321.docx
DİKKAT: Dosya isimlendirmelerinde lütfen Türkçe karakter kullanmayınız.
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HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
1.HAFTA:
DERS PLANI
İlk olarak dersi alan öğretmen adayları ile tanışılarak ve dersin öğretmeni (öğretim elemanı)
tarafından dersin amacı kapsamı ve uygulama süreci hakkında öğretmen adayları
bilgilendirilecektir. Ders kapsamında, birinci etkinlikten itibaren dönem boyunca grupça
yapılacak tüm modelleme etkinlikleri ve öğrenci düşünme şekilleri çalışmaları, bir modelleme
etkinliği geliştirme ve uygulama planı oluşturma çalışmaları için, dersi alan öğretmen adayları
sayısına göre öğretmen adayları üçer ve ya dörder kişilik gruplar oluşturacaktır.
Tarih
Dersin Amacı

Tanışma
Dersin (projenin) amacı, kapsamı ve süreci hakkında
bilgilendirme

Süre

Derste yapılacakların açıklanması için süre: 30 dakika
Grupların oluşturulması: 15 dakika

Araç ve Gereçler

Ders İzlencesi
Öğrenci Bilgi Formu (bkz. Ek 1a)
Modelleme ile ilgili ön bilgileri yoklamaya yönelik anket (bkz.
Ek 1b)

Ders Öncesi Hazırlık



Kullanılacak materyallerin çoğaltılması
Uygulama

1. Ders İzlencesinin dağıtılması
2. Dersin (projenin) amacı, kapsamı ve sürecinin açıklanması
3. Öğrenci Bilgi Formunun doldurulması
4. Mail grubunun oluşturulması
Ödevler

-------
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2. HAFTA:

DERS PLANI
Ders kapsamında, ilk olarak teknolojinin matematik eğitiminde kullanımı ile ilgili genel bir
sunum ve ardından bir saatlik elektronik tablo yazılımı MS Excel programı üzerine mini atölye
çalışması yapılacaktır. Daha sonra, öğretmen adayları Yaz işi modelleme sorusunu
çözeceklerdir. Tüm etkinliklerin uygulamasında öğretmen adayları grup sunumları ve sınıf
tartışması gerçekleştireceklerdir. Grup sunumları esnasında doküman kamerası kullanacaktır
ve doküman kamerası görüntüsü ve projeksiyon yardımı ile tahtaya yansıtılarak sunum
esnasında grup çözüm kâğıdı sınıfa gösterilecektir. Böylelikle sunumu yapan grup elemanı
sunum esnasında kendi çözüm aşamalarını sınıfa daha rahat gösterebilme fırsatı
yakalayacak ve aynı zamanda bütün sınıf grupların çözümlerini açık bir şekilde görerek
çözüm aşamalarını daha rahat takip etmiş olacaktır. Yaz işi modelleme sorusunun uygulama
sürecinde öğretmen (öğretim elemanı) aşağıda sunulan etkinlik uygulama planını rehber
olarak takip edecektir. Öğretmen adaylarına her etkinlik sonunda ödev olarak etkinlik sonrası
düşünce raporu yönergesi verilerek (bkz. Ek 2), yönerge de verilen sorulara uygun olarak bir
rapor yazmaları istenecektir.
Tarih:
Dersin Amacı

Teknoloji eğitimi-I (MsExcel)
Modelleme Etkinliği-I (Yaz İşi)
Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Teknoloji eğitimi: 60 dk
Sorunun çözümü: 60 dk

Süre

Sunumlar: 30 dk
Modelleme etkinliği izlenimleri üzerine tartışma: 15 dk
Dersin toparlanması: 10 dk

Araç ve Gereçler



Bilgisayar



MsExcel sunumu için doküman



Modelleme ve Teknoloji Eğitimi Sunumu



Yaz işi etkinliği uygulama planı



Yaz İşi etkinlik kâğıdı



Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu Yönergesi (bkz. Ek 2)
Ders Öncesi Hazırlık







MsExcel dokümanları yüklenecek
Yaz-İşi etkinlik kâğıtları çoğaltılacak
Düşünme Raporu Formu çoğaltılacak
A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak
Doküman kamera kurulumu
8

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Ders akışının açıklanması (5 dk)
2. MsExcel sunumun yapılması ve bu süreçte öğrencilerin verilen excel dosyaları
üzerinde mini uygulamalar yapması (60 dk)
3. Ara (10 dk)
4. Yaz İşi etkinlik uygulanması
a. Bireysel çalışma (5 dk)
b. Sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması (5 dk)
c. Grup çalışması (50 dk)
5. Ara (10 dk)
6. Sunumlar (30 dk)
7. Modelleme hakkında ilk izlenimleri üzerine tartışma (15 dk)
8. Dersin toparlanması (10 dk)
a. Etkinlik sonrası düşünme raporu formunun tanıtılması,
b. Etkinlik sonrası düşünme raporlarının nasıl ve ne zamana kadar teslim
edileceği gibi hususların açıklanması
Ödevler

Etkinlik sonrası düşünce raporu-I
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YAZ İŞİ ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Yaz İşi
Öğrenme Alanı: Oran ve orantı, Sayılar, Ağırlıklı ortalama
Toplam Süre: 90 dakika
Sorunun çözülmesi için süre: 60
Sunumlar için süre: 30
Araç ve Gereç: MsExcel (Bilgisayar), A3 ve A4 kâğıtlar.
UYGULAMA
1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme (10 dk)
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği,
Grup Raporları: çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, grup ismi ve
üyelerin isimleri rapora yazılması
Grup Sunumları: dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
“Yarı –zamanlı, tam-zamanlı çalışma” ifadeleri sorgulanabilir.
3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm yaklaşımları
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1: Birim zamanda kazanılan parayı yoğun, orta ve durgun
zamanda ayrı ayrı hesaplama ve buna göre yoğun, orta ve durgun için sıralama
oluşturma. Bu sıralamalara göre en göze çarpan her üç dönemde de başarılı iki kişiyi
tam zamanlıya yerleştirmişler
Örnek:
Durgun

Orta

Yoğun

Melek

1.

3.

9.

Kübra

4.

6.

1.
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Diğer kişilere karar vermek için; Yoğun, orta ve durgun zamanda her bir kişi için birim
zamanda kazanılan para ortalamasını bulma ve tam zamanlı ve yarı zamanlı
elemanları belirleme (Aritmetik ortalama)
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
Her bir eleman için, bütün ayların bütün dönemlerinde saat başı gelirlerini hesaplayıp
toplayarak sıralama oluşturma. Toplam en yüksek olan üç kişiyi tam zamanlı, sonraki
en başarılı üç kişiyi ise yarı zamanlı olarak düşünmüşler.
Haziran
Yoğun Orta

Temmuz

Durgun Yoğun Orta

Ağustos

Durgun Yoğun Orta

Durgun Toplam

MELEK 55,20

52,00 50,22

69,90

54,14 47,71

63,04

51,70 41,77

485,69

KÜBRA 86,18

39,73 26,19

86,21

50,80 30,77

90,00

59,57 30,30

499,75

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3:
Ağırlıklı ortalama fikri. Yoğun, durgun ve orta dönemi farklı katsayılar vererek birim
zamanda kazanılan toplam parayı bulma.
4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve
yapabilecekleri hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler


Birim zamanda kazanılan fikri çok önemli



Hangi varsayımlarla çözüm yöntemlerine karar verdikleri sorgulanmalı



Varsayımları ile çözüm yöntemi arasındaki tutarlılık

5. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür zorluklar yaşayabilecekleri ve
yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler


Varsayımlarda bulunmakta zorlanabilirler.



Nasıl çözeceklerine karar veremeyebilirler.

6. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki
amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulabilecek sorular:


Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?



Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri
diğer yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)



Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?



Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?
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Etkinliğe özel sorular:


Yoğun, orta ve durgun dönemde birim zamanda kazanılan para ve
performanslar nasıl kıyaslanabilir?



Hangisi daha önemli? Hepsi aynı mı?



Yoğun, orta ve durgun dönemi eşdeğer kabul etmiyorsanız bunu matematiksel
olarak nasıl ifade edeceksiniz? (işlem yapmadan sezgisel olarak bunu ifade
eden gruplara sorulmalı)

7. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri


Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak
ders esnasında karar verilecek.
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YAZ İŞİ MODELLEME ETKİNLİĞİ

Arzu geçen yaz Vahşi Doğa eğlence
parkında yiyecek satışı yapan bir firmanın
temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır.
Arzu’ya bağlı olarak çalışan elemanlar seyyar
arabalarla parkın içerisinde turlamakta ve
sakız, sandviç, çerez, su,
meşrubat vb.
satmaktadırlar.
Geliri tatmin edici olduğu için önceki yaz
çalışan elemanların tamamı bu yaz da
çalışmak için Arzu’ya tekrar başvurdu.
Fakat park yöneticileri Arzu’ya, bu yaz geçen yılki kadar çok satıcının parka alınamayacağını
söylediler. Buna göre Arzu geçen yıl çalışan dokuz elemanın yalnızca üçte birini tam zamanlı
çalışmak üzere, üçte birini ise yarı zamanlı çalışmak üzere işe alabilecektir. Kalan üçte birini
ise işe alamayacaktır. Ancak, Arzu geçen yıl çalışan bu dokuz elemandan hangilerini tekrar
işe alacağına karar verememekte ve bu konuda yardımınıza ihtiyaç duymaktadır.
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Arzu, geçen yaz çalışan dokuz kişinin kayıtlarını gözden geçirerek, parkın “çok yoğun, orta
yoğunlukta ve durgun” olduğu zamanlara göre her bir satıcı için toplam çalışma saatlerini ve
satışlardan elde ettikleri toplam geliri hesaplayarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Arzu
kendisine en çok para kazandıran elemanları tekrar işe almak istemekte, ancak elemanları
performanslarına göre nasıl karşılaştıracağını bilememektedir. Çünkü her bir eleman farklı
sürelerde çalışmıştır. Ayrıca, parkın yoğun olduğu saatlerde daha çok satış yapmanın
mümkün olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
Gelecek yaz çalışmak üzere kimin işe alınması gerektiğine karar vermek için bir yöntem
bulmaya çalışınız. Bu çerçevede, Arzu’ya geçen yaz kendisi için çalışan bu dokuz elemanı
nasıl değerlendirebileceğini ve hangilerini tam zamanlı, hangilerini yarı zamanlı olarak işe
alabileceğini anlatan bir rapor yazınız. Yönteminizin tabloda gösterilen dokuz kişi için nasıl
işlediğini gösteriniz. Yönteminizi anlayabilmesi için Arzu’ya yeterince ayrıntı vermelisiniz.
Ayrıca Arzu’nun yönteminizin onun için iyi bir yöntem olup olmadığına karar verebilmesi için
açıklamanızın anlaşılır olmasına dikkat ediniz.
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MS EXCEL SUNUMU
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MODELLEME EĞİTİMİ VE TEKNOLOJİ SUNUMU
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3. HAFTA
DERS PLANI
Bu ders kapsamında, ilk olarak, Yaz işi modelleme etkinliği ile ilgili dersin öğretmeni (öğretim
elemanı) rehberliğinde aşağıdaki sorular çerçevesinde tüm öğretmen adaylarının katılımıyla
15-25 dakika etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Yaz İşi Sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Yaz İşi Sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Bu tartışmalarda etkinliğe özel olarak içerdiği matematiksel kavramlar, ortaya çıkabilecek
farklı çözüm yaklaşımları ve ortaöğretim düzeyinde hangi sınıf seviyesinde, ne zaman ve
nasıl uygulanabileceği gibi konulara odaklanılacaktır. Daha sonra öğrenciler “Dönme Dolap”
modelleme sorusunu çözeceklerdir. Tüm etkinliklerin uygulamasında öğretmen adayları grup
sunumları ve sınıf tartışması gerçekleştireceklerdir. Dönme Dolap modelleme sorusunun
uygulama sürecinde öğretmen (öğretim elemanı) aşağıda sunulan etkinlik uygulama planını
rehber olarak takip edecektir. Öğretmen adaylarından ödev olarak etkinlik sonunda etkinlik
sonrası düşünce raporu yönergesine uygun olarak bir rapor yazmaları istenecektir.

Tarih:
Dersin Amacı

Modelleme Etkinliği-II (Dönme Dolap)
Derste yapılacakların açıklanması ve hatırlatılması
gerekenler: 35 dk
Bir önceki hafta uygulanan etkinlik üzerine tartışma: 15-25
dk

Süre

Yeni etkinlik çözümü: 80 dk
Sunumlar: 30 dk
Dersin toparlanması: 10 dk

Araç ve Gereçler



Dönme Dolap etkinlik kâğıdı



Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu Yönergesi (bkz. Ek 2)
Ders Öncesi Hazırlık



Dönme Dolap etkinlik kâğıtları çoğaltılacak



Düşünce Raporu Formu çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)
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1. Hatırlatılması gereken genel hususlar (35 dk)


Dersin genel işleyişi ve öğrencilerin uyması gereken genel hususların
hatırlatılması (söz hakkı, dinleme vb.)



Etkinlik sonrası düşünce raporları ile ilgili genel değerlendirmelerin, eksik
noktaların, önümüzdeki haftalarda nasıl yapmaları gerektiği gibi konuların
öğrencilere duyurulması,

2. Yaz İşi etkinliği üzerine tartışma (15-25 dakika)
3. Ara (10 dk)
4. Dönme Dolap etkinlik uygulaması


Bireysel çalışma (5 dk)



Sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması (5 dk)



Grup çalışması (70 dk)

5. Ara (10 dk)
6. Sunumlar (30 dk)
7. Dersin toparlanması (10 dk)
Ödevler

1. Etkinlik sonrası düşünce raporu-2
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DÖNME DOLAP ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Dönme Dolap
Öğrenme Alanı: Trigonometrik fonksiyonlar, Birim çember, Açısal/Çizgisel hız
Toplam Süre: 110 dk
Sorunun çözülmesi için süre: 80 dk
Sunumlar için süre: 30 dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı
UYGULAMA
1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: Bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme (10 dk)
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği
Grup Raporları: özüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, Grup ismi
ve üyelerin isimleri rapora yazılması
Grup Sunumları: dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri


Yerden yüksekliği bulmak için çözüm yaklaşımları:

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Açıyı zamana bağlı bir fonksiyon olarak yazarak aşağıdaki formülü elde etme
h=74-70.Cos(0.2t)
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
“h=74-70.Cos(0.2t)” formülünü her bir bölge için ayrı ayrı yazma
h= 74+70.Cos((900-t).0,2)

450 <t<900 (2. Bölge)

h=74+ 70.Cos((t-900).0,2)

900<t<1350 (3. Bölge)

h= 74-70.Cos((1800-t).0,2)

(4. Bölge)

Not: 1800sn tam tur boyunca geçen süre, t anlık zaman.
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ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3:
h=74-70.Cos(0.2t) formülünde pozitif ve negatifliği sağlamak için mutlak değer
kullanma
İlk 90 ve son 90 lik bölgelerdeki formül h=74-|70.cosα|
90 ile 270 arası formül h=74+|70.cosα|
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 4:
Biniş noktasını 1. Bölge olarak düşünüp sinüs fonksiyonu kullanma

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 5:
Her bir kapsülün arasındaki düşey ya da yatay mesafeyi eşit kabul etme
45 derecede yatayda 70 m yol alırsa,
0,2 derecede orantı kurarak 14/45 m yol alır.
Buna bağlı olarak kapsülün yatayda aldığı yol a= 14/45 t olarak formüle bulma
Biniş noktasına olan uzaklığı bulunması ile ilgili çözüm yaklaşımları:
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1: Kosinüs teoremi
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ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2: Yarım açı formüllerinden yararlanma
4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve
yapabilecekleri hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler


= 0,2 t formülüne ulaşma ihtiyacı hissetmeyebilirler. Yani bulunan formüllerde
açıyı zamana bağlı fonksiyon olarak yazmakta zorlanabilirler.



Açısal hız için fizikteki W=2

formülünü kullanma eğilimi



Birim zamanda taranan açıyı hesaplamalarına rağmen hesapladıkları değeri
açısal hız olarak görmeme



Kapsüllerin arasındaki eşit mesafeyi düşey eksende de eşit kabul edebilirler.



Kosinüs formülünde her bir bölge için işaret incelemesi yaparak formülü revize
etme (Yanlış değil fakat gereksiz işlem)

5. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki
amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulabilecek sorular:


Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?



Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)



Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?



Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?

Etkinliğe özel sorular:
 Açıyı zamana bağlı fonksiyon olarak yazmayan gruplara;
Herhangi bir t anında sizin formülünüz bulunduğumuz yüksekliği bize nasıl
gösteriyor?
 Sorudaki anlık veri ne anlama geliyor sizce?
 Kapsüllerin arasındaki eşit mesafeyi düşey eksende de eşit kabul eden gruplar
için;
Kapsüller arasındaki düşey mesafe nasıl eşit oluyor? Matematiksel olarak gösterir
misiniz?
 Açısal hız formülünü kullanarak hesaplama yapan gruplara;
360o yi

1800 saniye tamamlarsa

1o yi

x saniyede tamamlar

Yukarıda yapılan işlemin ne anlama geldiği sorulabilir. (Birim zamanda taranan açı,
esasında açısal hız)
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6. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
 Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak
ders esnasında karar verilecek.
7. Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
 Bu etkinlik trigonometri konusunda açı, birim çember, trigonometrik fonksiyonlar
ve açısal/çizgisel hız kavramlarını içermektedir.


Etkinlik bu kavramlar tamamı öğretildikten sonra uygulanabileceği gibi, birim
çember ve trigonometrik fonksiyonlar verildikten sonra da uygulanabilir. Örneğin
açısal/çizgisel hız bu etkinlikten sonra anlatılabilir. Çünkü bu etkinlik sürecinde
öğrenciler bu farkı sezgisel olarak fark etmiş olacaklardır.



Açısal/çizgisel hız farkı üzerine düşünme gereklilikleri, trigonometrik fonksiyonları
kullanma gereklilikleri ve fonksiyonları yazarken birim çember üzerinden
düşünmeleri önemli kazanımlar olacaktır. Bu süreçte uygun sorularla ve
yönlendirmelerle öğrencilere yardımcı olunuz.
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DÖNME DOLAP MODELLEME ETKİNLİĞİ

binebileceği kadar yavaş hareket etmektedir.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki “London
Eye” ismiyle bilinen dönme dolap Londra’yı
kuşbakışı izlemek isteyenler için tavsiye
edilmektedir. 1999 yılında inşa edilen ve
dünyanın en büyük dönme dolaplarından
birisi olan yapı, yıllık 4 milyon civarında
ziyaretçisiyle Londra’nın önemli turizm
kaynaklarından biri haline gelmiştir. 135
metre yüksekliğindeki bu dönme dolap her
biri 25 kişi kapasiteli, içinde insanların
rahatça
dolaşabileceği
genişlikte
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kapsülden oluşmaktadır. Dönme dolabın bir
diğer özelliği de hiç durmadan hareketine
devam etmesidir. Yani yolcu indirmek ya da
bindirmek için durmayan dolap, insanların yer
seviyesinde
kapsüllere
rahatlıkla
inip

Londra’daki bu yapıyı inceleyen ve müşteri potansiyelinden etkilenen bir yatırımcı, benzer bir
dönme dolabı İstanbul’da Çamlıca tepesine yapmaya karar veriyor. Çapı 140 metre olması
planlanan dönme dolap, yerden yüksekliği 4 metre olan bir platform üzerine kurulacaktır.
Dönme dolap üzerine eşit aralıklarla her biri 25 kişi kapasiteli 36 kapsülün yerleştirilmesi
düşünülmektedir. Dönme dolabın bir tam turunu tamamlama süresi 30 dakika olarak
planlanmaktadır. Kapsüllerin içerisine yerleştirilecek olan elektronik göstergelerde müşteriye
anlık olarak aktarılması planlanan bilgiler şunlardır:





Yerden yükseklik,
Kapsüle bindikleri noktaya olan uzaklık,
Hız,
Bir tam turun tamamlanmasına ne kadar zaman kaldığı (bir tam turun bitmesine 1
dakika kala yolcuların iniş hazırlığı için erken uyarı devreye girecektir).

Bu bilgileri anlık hesaplayabilecek yazılımı geliştirecek bilgisayar programcısına yardımcı
olmanız istenmektedir. Bu çerçevede, programcıya bu bilgilerin matematiksel olarak nasıl
hesaplanabileceği konusunda bir yöntem öneriniz.
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4. HAFTA
DERS PLANI
Bu ders kapsamında, ilk olarak, Dönme Dolap modelleme etkinliği ile ilgili dersin öğretmeni
(öğretim elemanı) rehberliğinde aşağıdaki sorular çerçevesinde tüm öğretmen adaylarının
katılımıyla 15-25 dakika etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Dönme Dolap Sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Dönme Dolap Sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Bu tartışmalarda etkinliğe özel olarak içerdiği matematiksel kavramlar, ortaya çıkabilecek
farklı çözüm yaklaşımları ve ortaöğretim düzeyinde hangi sınıf seviyesinde, ne zaman ve
nasıl uygulanabileceği gibi konulara odaklanılacaktır. Daha sonra öğretmen adayları
Caddede Park Yeri Modelleme sorusunu çözeceklerdir. Tüm etkinliklerin uygulamasında
öğrenciler grup sunumları ve sınıf tartışması gerçekleştireceklerdir. Grup sunumları
esnasında doküman kamerası kullanacaktır ve doküman kamerası görüntüsü ve projeksiyon
yardımıyla grup çözümleri tahtaya yansıtılarak sunum esnasında grup çözüm kâğıdı sınıfa
gösterilecektir. Böylelikle sunumu yapan grup elemanı sunum esnasında kendi çözüm
aşamalarını sınıfa daha rahat gösterebilme fırsatı yakalayacak ve aynı zamanda bütün sınıf
grupların çözümlerini açık bir şekilde görerek çözüm aşamalarını daha rahat takip etmiş
olacaktır. Caddede Park Yeri modelleme sorusunun uygulama sürecinde öğretmen (öğretim
elemanı) aşağıda sunulan etkinlik uygulama planını rehber olarak takip edecektir. Öğretmen
adaylarından etkinlik sonunda etkinlik sonrası ödev olarak düşünce raporu yönergesi
çerçevesinde (bkz. Ek 2) bir rapor yazmaları istenecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Modelleme Etkinliği-III (Caddede Park Yeri)

Süre

Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Bir önceki hafta uygulanan etkinlik üzerine tartışma: 2025 dk
Sorunun çözümü: 100 dk
Sunumlar: 40 dk
Dersin toparlanması: 15 dk

Araç ve Gereçler



Caddede Park Yeri etkinlik kâğıdı



Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu Yönergesi (bkz. Ek
2)

Ders Öncesi Hazırlık


Caddede Park Yeri etkinlik kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Hesap Makinesi



Doküman kamera kurulumu
26

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

Uygulama (Dersin İşleyişi)
1. Dönme Dolap etkinliği üzerine tartışma (20-25 dakika)
Caddede Park Yeri etkinlik uygulaması


Bireysel çalışma (5 dk)



Sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması (5 dk)



Grup çalışması (90 dk)

2. Ara (20 dk)
3. Sunumlar (40 dk)
4. Dersin toparlanması (10 dk)
Ödevler
1. Etkinlik sonrası düşünce raporu
2. Caddede Park Yeri Öğrenci Çözüm Kağıtları verilecek; öğrenci çözüm kağıtlarının
incelenmesi ve ilgili video görüntülerinin izlenmesi istenecek (video linkleri maille
gönderilecek).
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CADDEDE PARK YERİ ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Caddede Park Yeri
Öğrenme Alanı: Geometri, Trigonometri
Toplam Süre: 140 dk
Sorunun çözülmesi için süre: 100 dk
Sunumlar için süre: 40 dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı, hesap makinesi
UYGULAMA
1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: Bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği
Grup Raporları: çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, grup ismi ve
üyelerin isimleri rapora yazılması
Grup Sunumları: dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
Sorunun anlaşılmayacağı yer: Şekil-1 de görüldüğü gibi, 4,8 metre uzunluğundaki
yerin neresi olduğu; yani 4,8 metre olacak yerin park yeri çizgisinin toplam uzunluğu
mu olacaktı yoksa park alanı 3 metreye 4,8 metrelik bir dikdörtgensel bölge mi olacak?
(Aşağıda sunulan Şekil-1 yanlış algılanan durumu örneklemektedir)
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3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
Paralel Park Tasarımı İçin;
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI: 150 ÷ 4,8 = 31, 25 araba (yolun bir kenarına) 0,25 araba

olamayacağı için; 31 × 2 = 62 araba (yolun 2 kenarına)
Açılı Park Tasarımı İçin;
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Şekil-2 görüldüğü gibi;


Park alanlarının genişliği “c” olsun.



araçlar park açılı park ettiğinde artan yol “ x” metre olsun (LM uzunluğu)

Şekil-2 de görüldüğü gibi, öğrenciler ABK üçgeni ve ALM üçgenini kullanarak, x ve c
bilinmeyenlerini α açısına bağlı fonksiyon olarak yazabilirler (formül oluşturma):


c=3/sinα ( ABK üçgeninden)



x=4,5/tanα (ALM üçgeninden)



(150-x)/c

ise [150-(4,5)/tanα]:3/sinα olur

Oluşan bu formüldeki α yerine çeşitli açı değerleri vererek değişik açı değerlerinde
kaç aracın park edilebileceğini bulma.
Yapılabilecek Hata : α açısına değerler verirken sonucunda park alanının
uzunluğunun 4,5 metreyi aşıp aşmadığını hiç göz önünde bulundurmama
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
B

A
E

C

D
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Şekilde belirtilen uzunlukları ve açıları kullanarak denklemler oluşturulabilir:
2

1.

(AEB üçgeninden pisagor teorimi ile)

2.

(ACD üçgeninden pisagor teoremi ile)

3.

(AEB ve ACD üçgenleri arasında benzerlikten)

4.

1

(AEB ve ACD üçgenleri arasında benzerlikten)

Ve bu denklemlerden c’ye bağlı ve x’e bağlı aşağıdaki gibi ikinci dereceden
denklemler elde edebilirler.
1.25 -14.4c+32.04=0 ve

1.25

-9.6x-2.79=0

Bu denklemleri çözümleyerek, x ve c değerlerini bulup;


tan =

=

=0.375



arctan(0.375)=20.556 açı değerini ve 150/c değerinden park edilecek araba
sayısını bulma.

Yapılabilecek Hata (Eksiklik): Soruda istenen‘‘ değişik açı değerleri için ’’ park
edilecek araç sayısını denememe ve sadece bir açı değeri bulma.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3: Farklı açı değerleri için (özellikle bilinen açılardan yola çıkarak)
araç sayısını deneme
Örneğin;
30o olarak düşündüğümüzde yolun bir tarafına 25 araç
45o olarak düşündüğümüzde yaklaşık olarak 32 araç,
90o 'de ise 50 araç sığabiliyordu.
Yapılabilecek Hata : α açısına değerler verirken sonucunda park alanının
uzunluğunun 4,5 metreyi aşıp aşmadığını hiç göz önünde bulundurmama.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 4: (Tamamen yanlış yaklaşım)
4,8 metrenin yanlış yerde almaları ve yanlış sonuca ulaşma ve bu durumda en
idealini açılı park olarak bulma
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4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve
yapabilecekleri hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler


Açılı park etmesi konusunda: 4,8 metre uzunluğunun neresi olacağının
anlaşılmaması ve 4,8 m uzunluğu yanlış yerde alma.



Park alanının uzunluğunun 4,5 metreyi aşıp aşmadığını hiç göz önünde
bulundurmama.



Açılı park edilme esnasında ölü alanı dikkate almama.

5. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki
amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulabilecek sorular:


Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?



Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)



Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?



Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?

Etkinliğe özel sorular:


Arabanın güvenli bir şekilde park edilebilmesi için şerit çizgileri dâhil 3 m
genişliğinde
4,8 m uzunluğunda bir alan olarak nereyi aldınız?



Farklı açıları deneyerek yapan gruplara: Hangi açıları kullandınız? Neden bu
açıları denediniz? Bu açıları denerken göz önünde bulundurduğunuz kriterler
var mı? (4,5 m geçmeme koşuluna dikkat edip etmediklerini sorgulamak.
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6. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
 Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak
ders esnasında karar verilecek.
Örneğin; farklı çözüm yaklaşımlarına sahip tüm gruplara sunum yaptırılması
beklenmektedir.
7. Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
 Sorunun çözümünde öğrenciler açılı park tasarımını yaparken, park edilecek açıyı
bulmayan park edecek araç sayısını bulan gruplara
 Bulduğunuz açı değeri nedir?
 Bu açıdan büyük ve küçük açı değerleri için ne söyleyebilirsiniz?
Şeklinde sorular sorarak öğrencilere buldukları araç sayısına karşılık gelen ideal
açı değerini ve neden o açı olduğunu sorgulatabilir.
 Bu etkinlikte öğrenciler trigonometrik ilişkiler için hesaplama yapacaklardır. Bunun
için öğretmen sınıfta bilimsel hesap yapabilen hesap makinası bulundurmalıdır.
Hesap makinasının kullanımı için öğrencilerin yardıma ihtiyacı olabilir.
 Problemde verilen 3 x 4,8 m’lik park alanının güvenli park edebilme şartının, giriş
ve çıkış esnasındaki manevra mesafelerini de göz önüne alarak belirlendiği
öğrencilere açıklayabilir.
 Öğretmen, problemin anlaşılması için uygun bir ölçekte kâğıt modeller kullanımını
önerebilir.
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CADDEDE PARK YERİ MODELLEME ETKİNLİĞİ

Bir şehir planlamacısı iki yönlü bir yolun kenarında, evlerin önünde araba park yeri
tasarlamak için sizden yardım istiyor. Şehir plancısının amacı caddede park edilebilecek araç
sayısının en fazla olacağı düzeni sağlamaktır. Park edilecek yer yolun 150 metrelik kısmını
oluşturuyor. Yolun toplam genişliği aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi 18 metredir. Bu yolda
hem iki yönlü trafik işlemeli, hem de iki tarafında arabalar park edebilmelidir. Şekil 1’de
görüldüğü gibi yolun bir şeridi şerit çizgisi dâhil 4,5 metre ve yolun kenarındaki bir araç park
alanının genişliği de 4,5 metredir. Bir arabanın güvenli bir şekilde park edilebilmesi için şerit
çizgileri dâhil 3 m genişliğinde 4,8 m uzunluğunda bir alan ayrılmalıdır. Bu alan, yola paralel
olabileceği gibi (bkz. Şekil 2a) açılı olarak da tasarlanabilir (bkz. Şekil 2b) ancak bu durumda
araçlar yola taşmamalıdır.

Şekil 1. Araba park alanı ve yol planı
Sizden istenen yolun bu 150 m’lik kısmına en fazla sayıda araç park edilebilecek şekilde yola
paralel veya açılı park yerleri tasarlamanızdır. Araba park yeri tasarımınızda aşağıdaki
çizimlerden yararlanabilirsiniz.
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Şekil 2a. Paralel araba park yeri tasarımı

Şekil 2b. Açılı araba park yeri tasarımı
Eğer araç park alanının genişliği için verilen 4,5 metre sınırlaması olmasaydı şehir
planlamacısına en fazla sayıda araç park edilebilmesi için nasıl bir park tasarımı önerisinde
bulunurdunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
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5. HAFTA
DERS PLANI
Bu ders kapsamında, ilk olarak, Caddede Park Yeri modelleme etkinliği ile ilgili dersin
öğretmeni (öğretim elemanı) rehberliğinde aşağıdaki sorular çerçevesinde tüm öğretmen
adaylarının katılımıyla 15-25 dakika etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Caddede Park Yeri Sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Caddede Park Yeri Sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Daha sonra öğrenci düşünme şekilleri çalışması yürütülecektir. Bu kapsamda, öğretmen
adaylarına Caddede Park Yeri ile ilgili öğrenci çözüm kâğıtları verilecek ve bu çözümlere ait
video görüntüleri izletilecektir. Öğrenci düşünme şekilleri çalışmasının yürütülmesi ile ilgili
hazırlanan öğretmen yönergesi (bkz. Ek 3) dersin yürütmesinde öğretmene (öğretim
elemanına) rehber olacaktır. Yaz İşi, Dönme Dolap, Caddede Park Yeri ve Zıplayan Top
modelleme soruları öğretmen adaylarına dağıtılarak, öğretmen adaylarının bu modelleme
sorularını incelemesi istenerek, modelleme soruları ile ilgili öğretmen adaylarının
değerlendirilmesi alınacaktır. Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve video görüntülerini izlerken
öğrencilerin düşünme süreçleri hakkında not almak için öğretmen adaylarına öğrenci
çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu verilecektir (bkz. Ek 5). Öğretmen
adaylarından ödev olarak öğrenci düşünme süreçleri üzerine değerlendirmelerini içeren bir
rapor yazmaları istenecektir. Bu raporun yazımında kullanılmak üzere Ek 4’de sunulan
öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu yönergesi öğretmen adaylarına verilecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Öğrenci düşünme şekilleri-I
Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme

Süre

Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Bir önceki hafta uygulanan etkinlik üzerine tartışma: 15 dk
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması: 100 dk
Modelleme sorularının ön değerlendirmesi: 50 dk
Dersin toparlanması: 10 dk




Araç ve Gereçler





Caddede Park Yeri etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları
Yaz İşi, Dönme Dolap, Caddede Park Yeri ve Zıplayan
Top etkinlik kâğıtları çıktı alınacak.
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması öğretmen yönergesi
(bkz. Ek 3)
Öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu
yönergesi (bkz. Ek 4)
Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu
(bkz. Ek 5)
Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme formu (A3
çıktısı alınacak)
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Ders Öncesi Hazırlık



Yaz İşi, Dönme Dolap, Caddede Park Yeri, Trafik İşaret Levhası ve Göl Kirliliği
etkinlik kâğıtları çoğaltılacak (en az 10’ar adet)



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)
2. Caddede Park Yeri etkinliği üzerine tartışma (15 dakika)
3. Öğrenci düşünme şekilleri çalışması; (100 dakika)


Öğrenci çözüm kâğıtları



Video kesitleri

4. Ara (20 dk)
5. Modelleme soruları ile ilgili ön değerlendirme


Grup çalışması (20 dk)



Sınıf tartışması (30 dk)

6. Dersin toparlanması (10 dk)


Öğrenci düşünme şekilleri çalışması ile ilgili bir düşünce raporu tanıtılacak
Ödevler

Öğrenci düşünme şekilleri çalışması ile ilgili bir düşünce raporu
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MODELLEME SORULARI İLE İLGİLİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
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6. HAFTA
DERS PLANI
Ders kapsamında ilk olarak Caddede Park Yeri modelleme etkinliği ile ilgili 15-25 dakika
olmak üzere sınıf içinde dersin öğretmeni rehberliğinde aşağıdaki sorular kullanılarak tüm
öğretmen adaylarının katılımıyla etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Caddede Park Yeri Sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Caddede Park Yeri Sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Caddede Park Yeri modelleme etkinliği ile ilgili değerlendirilmelerin ardından öğretmen
adayları Zıplayan Top modelleme sorusunu çözeceklerdir. Tüm etkinliklerin uygulamasında
öğretmen adayları grup çalışması yapacaklar, ders içerisinde uygun zaman ve durumlarda
küçük grup ve tüm sınıf tartışması gerçekleştireceklerdir. Dersin sonunda grupların
geliştirdikleri çözümler doküman kamerası ve projeksiyon yardımı ile tahtaya yansıtılarak
sınıfa gösterilecek ve çözümler tartışmaya açılacaktır. Zıplayan Top modelleme sorusunun
uygulama sürecinde öğretmen aşağıda sunulan etkinlik uygulama planını rehber olarak takip
edecektir. Modelleme sorusunun uygulamasından sonra matematiksel modellemede grup
çalışmasının yeri ve önemini açıklamak için “Grup Çalışması” sunumu yapılacaktır.
Öğretmen adaylarından etkinlik sonunda etkinlik sonrası ödev olarak düşünce raporu
yönergesi (bkz. Ek 2) çerçevesinde bir rapor yazmaları istenecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Modelleme Etkinliği-IV (Zıplayan Top)
Grup Çalışması Sunumu

Süre

Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Yeni etkinlik çözümü: 70 dk
Sunumlar: 40 dk
Grup Çalışması sunumu: 50 dk
Dersin toparlanması: 15 dk

Araç ve Gereçler



Zıplayan Top etkinlik kâğıdı



Grup Çalışması Sunumu dosyası



Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu Yönergesi (bkz. Ek 2)
Ders Öncesi Hazırlık



Zıplayan Top etkinlik kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
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Uygulama (Dersin İşleyişi)

1.

Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)

2.

Zıplayan Top etkinlik uygulaması
 Bireysel çalışma (5 dk)
 Sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması (5 dk)
 Grup çalışması (60 dk)

3.

Ara (20 dk)

4.

Sunumlar (40 dk)

5.

Grup Çalışması Sunumu (50 dk)

6.

Dersin toparlanması (15 dk)
Ödevler

1. Etkinlik sonrası düşünce raporu-4
2. Video linki ve öğrenci çözüm kağıtlarının gönderileceği hatırlatılacak ve ödev olarak

öğrenci çözüm kağıtlarının incelenmesi ve ilgili video görüntülerinin izlenmesi
istenecek. İzlerken not almaları gereken “Öğrenci düşünme şekillerini inceleme ve
değerlendirme formu” verilecek.
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ZIPLAYAN TOP UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Zıplayan Top
Öğrenme Alanı: Üstel fonksiyonlar, üslü eşitsizlikler
Toplam Süre: 110dk
Sorunun çözülmesi için süre: 70dk
Sunumlar için süre: 40 dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı, hesap makinesi
UYGULAMA
1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme (10 dk)
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği,
Grup Raporları: Çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, grup ismi ve
üyelerin isimleri rapora yazılması
Grup Sunumları: Dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı.
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1: Sistematik Deneme Yanılma yaparak öğrenciler topun
zıplama oranını bulabilirler.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2: eşitsizlik kullanarak cebirsel olarak modelleme
Top 17 kez görüldüğüne göre,
9 kez düşüyor ve 8 kez çıkıyor
(Şekil-1). 9. Zıplayışta 15
metredeki gözlemci topu
göremiyor.
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x zıplama oranı olsun. Bu durumda;
 Topun 8. zıplama için, topun çıkacağı yükseklik için
 Topun 9. kez zıpladığında çıkacağı yükseklik içinde
√

<

<√

ise

. Buradan;

dir.

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3: (YANLIŞ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI)
Her zıplamada eşit miktarda (sabit) azalıyor kabul etme ve oran-orantı kurarak çözme

Hatanın sebebi: Öğrenciler her zıplamada topun zıplama yüksekliğini sabit azalıyor
olarak alıyorlar fakat sabit miktarda azalmıyor, sabit oranda azalıyor. Öğrencilerin bu
çözümünde buldukları zıplama oranı sabit olmamasına rağmen, öğrenciler oranları
ortalamasını alarak sabit bir oran kabul ediyor.
4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve
yapabilecekleri hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
 Eşitsizliği tek yönlü alma
 Soruyu yanlış yorumlama; topun her zıplayışındaki çıktığı yükseklikler
arasındaki azalma miktarını sabit kabul edebilirler.
 15 metrenin altını ≤ yerine 14 olarak sabit değer alma
5. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür zorluklar yaşayabilecekleri ve
yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
 Öğrenciler zıplama oranını hesaplarken zorlanabilirler ve hata yapabilirler:
Örneğin; zıplama oranına x dersek;
1. kez aşağı inme 52 metre, 1 kez yukarı zıpladığında 52x, 2. kez
52.x.x,....dir. Fakat öğrenciler, sorunun çözümünde hatalı olarak
;

....

şeklinde yaklaşabilirler.
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6. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki
amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulabilecek sorular:


Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?



Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)



Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?



Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?

Etkinliğe özel sorular:



Deneme yanılma yaparak zıplama oranını bulan öğrencilere;
Nasıl bu oranı elde ettiniz? Deneme yaptığınız oranları rastgele mi seçtiniz
yoksa belli bir kuralınız var mıydı?
Cebirsel modelleyerek eşitsizlik oluşturan gruplara;
Bu eşitsizliği nasıl oluşturdunuz?

≥

anlamı nedir?

7. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
 Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak ders
esnasında karar verilecek.
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ZIPLAYAN TOP MODELLEME ETKİNLİĞİ
Birçok popüler spor dalı bir çeşit top kullanımı
gerektirir. Spor dallarında kullanılan topları tasarlarken
göz önünde bulundurulması gereken en önemli
etkenlerden birisi de topun iyi zıplayabilmesi, yani
esnekliğidir. Örneğin, bir golf topu sert bir yüzeye
çarptığında düştüğü yüksekliğin yaklaşık 2/3 ’ü kadar
sıçramalıdır.

Çeşitli spor dallarında kullanılmak üzere toplar üreten bir firmanın ARGE birimi
çalışanları, esnekliğini test etmek için yeni geliştirdikleri bir topu, 52 metre yüksekliğindeki bir
binanın çatısından aşağı doğru bırakıyor. Binanın bir katında gözlem yapan bir görevli de
topun, yerden 15 metre yüksek olarak belirlenen gözlem seviyesinden 17 kez geçtiğini rapor
ediyor. ARGE bölümünün matematikçisi olarak
sizden, bu verileri kullanarak test edilen topun
zıplama oranının ne olabileceğini bulmanız
istenmektedir. Bunu yaparken, topun düz bir zemine
çarparak her zıplayışta bir önceki yüksekliğinin belli
ve sabit bir oranına ulaştığını varsayın.
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GRUP ÇALIŞMASI SUNUMU
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7. HAFTA
DERS PLANI
Ders kapsamında ilk olarak Zıplayan Top modelleme etkinliği ile ilgili 15-25 dakika olmak
üzere sınıf içinde dersin öğretmeni rehberliğinde aşağıdaki sorular kullanılarak tüm öğretmen
adaylarının katılımıyla etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Zıplayan Top sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Zıplayan Top sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Zıplayan Top modelleme etkinliği ile ilgili değerlendirilmelerin ardından öğretmen adaylarına
bu soru ile ilgili öğrenci çözüm kâğıtları verilecek ve sorunun uygulama sürecini yansıtan
sınıf-içi video görüntüleri izletilecektir. Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve video görüntülerini
izlerken öğrencilerin düşünme süreçleri hakkında not almak için öğretmen adaylarına öğrenci
çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu verilecektir (bkz. Ek 5). Öğrenci düşünme
şekilleri çalışması öğretmen yönergesi (bkz. Ek 3), dersin öğretmenine (öğretim elemanına)
öğrenci düşünme şekilleri çalışmasını yürütmesinde rehber olacaktır. Modelleme
etkinliklerinin uygulama sürecinde “öğretmenin rolü” gibi konularda sunumlarla birlikte genel
sınıf tartışması yapılacaktır. Öğretmen adaylarından ödev olarak öğrenci düşünme süreçleri
üzerine değerlendirmelerini içeren bir rapor yazmaları istenecektir. Bu raporun yazımında
kullanılmak üzere Ek 4’de sunulan öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu yönergesi
öğretmen adaylarına verilecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Öğrenci düşünme şekilleri-II
Öğretmenin Rolü ve Soru Sorma şekilleri sunumu
Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Bir önceki hafta uygulanan etkinlik üzerine tartışma: 15 dk

Süre

Öğrenci düşünme şekilleri çalışması: 100 dk
Öğretmenin Rolü ve Soru Sorma şekilleri sunumu: 50 dk
Dersin toparlanması: 10 dk

Araç ve Gereçler



Zıplayan Top etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları



Öğrenci düşünme şekilleri çalışması öğretmen
yönergesi (bkz. Ek 3)



Öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu
yönergesi (bkz. Ek 4)



Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu
(bkz. Ek 5)



Öğretmenin Rolü ve Soru Sorma şekilleri sunumu
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Ders Öncesi Hazırlık



Zıplayan Top etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)
2. Zıplayan Top etkinliği üzerine tartışma (15 dakika)
3. Öğrenci düşünme şekilleri çalışması; (100 dakika)


Öğrenci çözüm kâğıtları



Video kesitleri

4. Ara (20 dk)
5. Öğretmenin Rolü ve Soru Sorma şekilleri sunumu (50 dk)
6. Dersin toparlanması (10 dk)
Ödevler

Öğrenci düşünme şekilleri çalışması ile ilgili bir düşünce raporu
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ÖĞRETMENİN ROLÜ VE SORU SORMA ŞEKİLLERİ SUNUMU DOSYASI
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8. HAFTA
DERS PLANI
Ders kapsamında öğrenciler Lunapark Treni Modelleme sorusunu çözeceklerdir. Tüm
etkinliklerin
uygulamasında
öğrenciler
grup
sunumları
ve
sınıf
tartışması
gerçekleştireceklerdir. Grup sunumları esnasında doküman kamerası kullanacaktır ve
doküman kamerası görüntüsü ve projeksiyon yardımı ile tahtaya yansıtılarak sunum
esnasında grup çözüm kâğıdı sınıfa gösterilecektir. Öğretmen adaylarından etkinlik sonunda
etkinlik sonrası ödev olarak düşünce raporu yönergesi çerçevesinde bir rapor yazmaları
istenecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Etkinlik Uygulaması-V
Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Yeni etkinlik çözümü: 110 dk

Süre

Sunumlar: 50 dk
Dersin toparlanması: 15 dk

Araç ve Gereçler



Lunapark Treni etkinlik kâğıdı



Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu Yönergesi (bkz. Ek 2)
Ders Öncesi Hazırlık



Ses Lunapark Treni etkinlik kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)
2. Lunapark Treni etkinlik uygulaması


Bireysel çalışma (5 dk)



Sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması (15 dk)



Grup çalışması (90 dk)

3. Ara (20 dk)
4. Sunumlar (50 dk)
5. Dersin toparlanması (15 dk)
Ödevler

1. Etkinlik sonrası düşünce raporu-5
2. Proje Önerilerinin getirileceği tarihin hatırlatılması
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LUNAPARK TRENİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Lunapark Treni
Öğrenme Alanı:
Toplam Süre: 160dk
Sorunun çözülmesi için süre: 110dk
Sunumlar için süre: 50 dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı
UYGULAMA
(Sorunun uygulaması ile ilgili plan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde oluşturulabilir.)
1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: Bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme (10 dk)
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği,
Grup Raporları: Çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, Grup ismi
ve üyelerin isimleri rapora yazılması
Grup Sunumları: dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı
2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Eğri üzerindeki her noktada çizilen teğetin eğimine bakılır ama özellikle eğiminin
maksimum olması muhtemel yerlere, yani eğrinin dönüm (büküm) noktalarına bakılır
(örn: E noktası). Bunun için, büküm noktalarındaki teğetinin yatayla yapmış olduğu
referans açının yolcuların güvenliği açısından, 80°’den büyük olup olmadığına açı
ölçer yardımıyla karar verilir. Benzer şekilde, eğrinin diğer dönüm noktalarındaki
teğetlerin eğimi bulunur ve böylece önerilen lunapark tren yolu güvenilirlik açısından
test edilmiş olur.
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ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
Eğrileri doğruya indirgeyerek basitleştirme ve eğimi hesaplama

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3:
Dikeyde ve yatayda mesafeleri cebirsel olarak modelleme, eğrileri doğrulara
indirgeyerek eğimi hesaplama; denklem kurma ve yüksekliği ve yatay mesafeyi işin
içine katma

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 4: Sayısal veriler üzerinde düşünerek, sayısal bir yükseklik
değeri bulmaya çalışma

4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri/nerelerde
zorluklar yaşayabileceği ; yapabilecekleri hataların ve zorlukların üstesinden
gelmek için kullanabilecek yöntemler
 Soruda yolun farklı bölümlerinde yüksekliklerin nasıl değiştiğini soruyor , bu sepeble
bu kısmın çözümünde yükseklikle ilgili bir formül bulmaya ve bu formüle bağlı
yükseklik miktarlarını hesaplamaya çalışabilir öğrenciler.
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Sayısal veriler üzerinde düşünerek, Sayısal bir yükseklik değeri bulmaya
çalışabilirler.
Eğimin tepenin hangi kısmında en büyük değerini alacağını bulamayabilirler.
Trenin hız değişimini, eğim değişimine göre, büküm noktasından öncesinde ve
sonrasında farklı bir şekilde artacağını veya azalacağını yorumlayamayabilirler.
Örneğin; tepeden inişte sürekli artar der ancak büküm noktasına kadar artarak
artacağını, büküm noktasından sonra azalarak artacağını belirtmeyebilir.
Eğimi her yerde 5,67 olması için doğrusal bir yol olarak alabilirler; tren yolunu sanki
doğrusalmış gibi kabul edip kolayca eğimlerini hesaplayabilirler; eğrinin eğimini
düşünmeyebilirler.
Eğimi birçok yerde 5,67 kabul edip düşünerek ilk tepe yüksekliğini basit bir matematik
hesaplayabilirler (örneğin; 150m, 236 m gibi). Fakat bu gerçek hayata uygun
olmayabilir.
(öğrenciler de “eğlenceyi maksimum yapalım, eğim de birçok yerde 5,67 olsun” diye
düşünürlerse beklemedikleri kadar yüksek tepelerle karşılaşırlar ve bu da sorunun
çözümünü gerçek yaşama aykırı hale getirebilir)

5. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki
amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulabilecek sorular:


Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?



Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)



Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?



Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?

Etkinliğe Özel Sorular
 Eğim her yerde aynı mıdır?
 Eğim nerede maksimum olur?
 Eğer sayısal mesafe-yükseklik hesabı yapmışlarsa; bulduğunuz yüksekliğin
gerçekçiliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Tren yolunun güvenlik kriterini sağlamak için dikkat ettiğiniz bir durum var mı?
Varsa nedir?
6. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
 Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak
ders esnasında karar verilecek.
7. Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun sayısal hesaplamalar yaptığı eğilimi
olabileceğinden, böyle bir durumda, sayısal bir sonuca ulaşmaları gerekmediğini
yorum yaparak çözüme ulaşacağı konusunda uyarı yapabilir.
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LUNAPARK TRENİ

Ankara’da yeni kurulacak olan bir eğlence parkında yer alması düşünülen lunapark
tren yolunun mesafeye göre yüksekliğini içeren tasarımı için yarışma açılacağı ve kazanana
ömür boyu ücretsiz biniş hakkı verileceği tüm basın-yayın organlarında duyurulmuştur.
Yarışmayı

kazanma

kriteri,

tasarımın

trene

binen

yolcuları

ölesiye

korkutarak

heyecanlandıracak kadar eğimli, fakat onları sağ salim geri getirecek kadar da güvenli
olmasına bağlı. Yolcuların heyecanlanması bu yolun yukarı ve aşağı doğru ani ve keskin
değişimlerle harekete imkan vermesine bağlıyken, güvenlik kurallarına göre, yolun eğiminin
mutlak değeri 5,67 den fazla olmamalı.
Siz de bu yarışmaya, bir grup mühendisle birlikte kendi tasarımınızla katılmak
istiyorsunuz. Zamandan tasarruf etmek amacıyla, üçerli gruplar halinde çalışmanız
gerekmekte. Her grup, bu yolun bir parçasını tasarlayacak, daha sonra bu parçalar
birleştirilerek uzun bir yol elde edilecek. Sizin de içinde bulunduğunuz grup, bu eğimli
demiryolunun sadece inişleri ve çıkışları olan, virajı olmayan, başlangıç noktasının yüksekliği
6 metre bitiş yüksekliği 9 metre olan 100 metre mesafelik bir bölümünü tasarlayacak. En az
üç yerde ani aşağı doğru iniş içerecek olan bu yolun hangi bölümlerinde heyecanın arttığını,
hangi bölümlerinde azaldığını içeren bir rapor da hazırlamanız beklenmekte.

56

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

9. HAFTA
DERS PLANI
Bu ders kapsamında öncelikle Lunapark Treni modelleme etkinliği ile ilgili 15-25 dakika
olmak üzere sınıf içinde dersin öğretmeni rehberliğinde aşağıdaki sorular kullanılarak tüm
öğretmen adaylarının katılımıyla etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Lunapark Treni sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Lunapark Treni sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Öğretmen adaylarına Lunapark Treni ile ilgili öğrenci çözüm kâğıtları verilecektir ve bu
çözümlere ait video görüntüleri izletilecektir. Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve video görüntülerini
izlerken öğrencilerin düşünme süreçleri hakkında not almak için öğretmen adaylarına öğrenci
çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu verilecektir (bkz. Ek 5). Öğrenci düşünme
şekilleri çalışması öğretmen yönergesi (bkz. Ek 3) öğretmene öğrenci düşünme şekilleri
çalışmasını yürütmesinde rehber olacaktır. Modelleme etkinliklerinin doğası ve taşıması
gereken özellikler konularında sunumlarla birlikte genel sınıf tartışması yapılacaktır.
Öğretmen adaylarından ödev olarak öğrenci düşünme süreçleri üzerine değerlendirmelerini
içeren bir rapor yazmaları istenecektir. Bu raporun yazımında kullanılmak üzere Ek 4’de
sunulan öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu yönergesi öğretmen adaylarına
verilecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Öğrenci düşünme şekilleri-III
Modelleme etkinliklerinin doğası ve taşıması gereken
özellikler sunumu

Süre

Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Bir önceki hafta uygulanan etkinlik üzerine tartışma: 15 dk
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması: 100 dk
Modelleme etkinliklerinin doğası ve taşıması gereken
özellikler sunumu: 50 dk
Dersin toparlanması: 10 dk

Araç ve Gereçler




Lunapark Treni etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması öğretmen yönergesi
(bkz. Ek 3)



Öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu
yönergesi (bkz. Ek 4)
Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu
(bkz. Ek 5)
Modelleme etkinliklerinin doğası ve taşıması gereken
özellikler sunumu
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Ders Öncesi Hazırlık



Lunapark Treni etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)
2. Lunapark Treni etkinliği üzerine tartışma (15 dakika)
3. Öğrenci düşünme şekilleri çalışması (100 dakika)


Öğrenci çözüm kâğıtları



Video kesitleri

4. Ara (20 dk)
5. Modelleme etkinliklerinin doğası ve taşıması gereken özellikler sunumu (50 dk)
6. Dersin toparlanması (10 dk)
Ödevler

Öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu
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MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN DOĞASI VE TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
SUNUMU
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10. HAFTA
DERS PLANI
Ders kapsamında öğrenciler Su Deposu Modelleme sorusunu çözeceklerdir. Tüm
etkinliklerin uygulamasında öğretmen adayları grup sunumları ve sınıf tartışması
gerçekleştireceklerdir. Grup sunumları esnasında doküman kamerası kullanacaktır ve
doküman kamerası görüntüsü ve projeksiyon yardımı ile tahtaya yansıtılarak sunum
esnasında grup çözüm kâğıdı sınıfa gösterilecektir. Öğretmen adaylarından etkinlik sonunda
ödev olarak etkinlik sonrası düşünce raporu yönergesi çerçevesinde bir rapor yazmaları
istenecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Etkinlik Uygulaması-VI
Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Yeni etkinlik çözümü: 110 dk

Süre

Sunumlar: 50 dk
Dersin toparlanması: 15 dk

Araç ve Gereçler



Su Deposu etkinlik kâğıdı



Etkinlik Sonrası Düşünce Raporu Yönergesi (bkz. Ek 2)
Ders Öncesi Hazırlık



Su Deposu etkinlik kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)
2. Su Deposu etkinlik uygulaması


Bireysel çalışma (5 dk)



Sorunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine sınıf tartışması (15 dk)



Grup çalışması (90 dk)

3. Ara (20 dk)
4. Sunumlar (50 dk)
5. Dersin toparlanması (15 dk)
Grupça Hazırlanacak Proje Önerileri Teslimi (1.Versiyon)
Ödevler
Etkinlik sonrası düşünce raporu-6
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SU DEPOSU ETKİNLİĞİ UYGULAMA PLANI
Modelleme Sorusunun Adı: Su Deposu
Öğrenme Alanı: Değişim, artma azalma; Fonksiyonlar; Türev
Toplam Süre: 160 dk
Sorunun çözülmesi için süre: 110 dk
Sunumlar için süre: 50 dk
Araç ve Gereç: A3 ve A4 kâğıdı, etkinlik kâğıdı
UYGULAMA

1. Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Bireysel çalışma, grup çalışması ve grup sunumlarının işleyişi aşağıdaki hususlar
hatırlatılacak.
Bireysel Çalışma: Bireysel okuma ve çözüm yaklaşımları üzerinde düşünme
Grup Çalışması: Zamanı etkili kullanmaları, çözüm sürecinde raporu nasıl
yazacaklarını planlamaları gerektiği
Grup Raporları: Çözüm sürecinin matematiksel olarak ayrıntılı açıklanması, varsa
çözüm yaklaşımlarındaki değişikliklerin gerekçesiyle rapora yansıtılması, grup ismi ve
üyelerin isimleri rapora yazılması
Grup Sunumları: Dersin sonunda grup sunumlarının yapılacağı

2. Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için
yapılabilecekler
Bireysel çalışmadan sonra sorunun nasıl anlaşıldığı veya anlaşılmayan noktaları
üzerine sınıf tartışması yapılabilir.
3. Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Her bir su deposunun dolması sırasında oluşacak hacim-yükseklik grafiğini suyun
dolması sırasında oluşacak olan kesit alanına (suyun yüzeyine) göre çizebiliriz.
Depoda birikecek suyun yüzey alanının değişimine su tankının dibinden başlayarak
tankın yatay kesitlerine bakarak ulaşabiliriz. Bu kesit alanları kullanılarak tankın içinde
biriken suyun hacim-yükseklik grafiği aşağıdaki yöntem ile çizilebilir:
Su tankının kesit alanı:


sabit ise grafik 45 derecelik eğime sahip bir doğrudur;



azalan ise grafik artarak artan (konveks) bir eğridir, (kesit alanındaki azalma miktarı
giderek artıyor ise konveks eğrinin eğimi daha fazladır);



artan ise grafik azalarak artan (konkav) bir eğridir (kesit alanındaki artma miktarı
giderek artıyor ise konkav eğrinin eğimi daha az olur).
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DEPO-1

DEPO-2

DEPO-3

DEPO-4

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:

Hacim ve yükseklik değişkenlerini doğru eksenlere yerleştirir.
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Depo 3 için çizilen grafiğe bakıldığında her bir bölge için grafiğin genel karakteri (Artarak
artma, lineer artma, azalarak artma gibi) doğru olmakla birlikte genel grafik çizimi doğru
değildir. Buradaki temel yanlış deponun üç farklı bölümü için grafiğin geçişinin çok keskin
olmasıdır. Çizilen bu grafiğe göre örneğin V1 hacminin hemen öncesinde ve hemen
sonrasında yükseklik artış hızında çok büyük farklılık görülmektedir.
Bu çözümde gözlemlenen bir diğer durum her bir bölge için yapılan sözel açıklama ile
grafiğin uyuşmamasıdır. Sözel ifadeye göre grafik gösterime aykırı olarak yükseklik bağımsız
değişken, hacim ise bağımlı değişken durumundadır. Ayrıca ilk aralık için yapılan suyun
hacmi yükseklik artışına bağlı olarak azalarak artış gösterir ifadesi grafik gösterimle
uyuşmamaktadır.
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 3:
Yükseklik ve hacim değişkenlerini doğru yerleştirir. Bir önceki çözümün aksine bölgeler arası
yumuşak geçişe dikkat eder.
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Depo 1 ve Depo 3 için grafik çizimleri ve sözel açıklaması gösterilen bu çözüm
yaklaşımı eksenleri doğru yerleştirme ve depoların farklı bölgeler arasındaki geçişi
grafik üzerine doğru bir şekilde aktarmışlardır. Sözel açıklamalara bakıldığında birim
yüksekliğe karşılık gelen hacim matematiksel düşüncesini doğru kullandıkları
gözlemlenmektedir. Bu soru bağlamında birim hacme karşılık yükseklik değişimi veya
birim yükseklikte hacim değişimi fikirlerinin ikisi de doğru çalışmıştır. Yani, x ekseni
üzerine yerleştirilen hacim değişkeni her zaman bağımsız değişken olmayabilir.
YÖNERGE HAZIRLAMA:
ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1:
Farklı depo şekilleri için grafiğin nasıl çizileceğine yönelik yönerge oluşturma ile ilgili şekiller
üzerinden bir genellemeye gidebilirler.
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ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2:
Yönerge oluşturma ile ilgili bir diğer yaklaşım aşağıda örnekte görüldüğü üzere yukarıya
doğru genişleyen şekiller için ve yukarıya doğru daralan şekiller için çizilecek genel grafik
karakterini göstermişlerdir.

66

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

4. Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve
yapabilecekleri hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler


Soruda verilmemesine rağmen zaman değişkenine yönelebilirler. Örneğin,
öğrenciler zaman-yükseklik grafiği çizebilirler. Bu durumda zaman değişkenini
düşünmelerinin sebebi ve gerekli olup olmadığı sorgulanabilir.



Farklı grafik gösterimlerini sözel ifade ederken zorlanabilirler (örneğin; artarak
artar; artarak azalan gibi ifadeleri kullanamayabilirler veya yanlış kullanabilirler).
Artarak artma, artarak azalma gibi ifadeler ve bu ifadeleri karşılayan grafik
gösterimler detaylı sorgulanabilir.



Hacim ve yükseklik değişkenlerini eksenlere yerleştirmede bir karmaşa
yaşayabilirler. Öncelikle sorunun sözel ifadesi hangi değişkenin bağımlı, hangi
değişkenin bağımsız değişken olduğunu ifade edip etmediği noktasında tekrar
incelettirilebilir. Ayrıca hacim ve yükseklik değişkenlerini yanlış eksenlere
yerleştirmenin bir sorun oluşturup oluşturmayacağı da sorgulanabilir.

5. Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki
amaçlar
Gruplar dolaşılırken genel olarak sorulabilecek sorular:


Ne tür çözüm yaklaşımları düşündünüz?



Hangi yaklaşımla çözmeye karar verdiniz? Neden? (Gerekirse vazgeçtikleri diğer
yaklaşımlardan neden vazgeçtikleri?)



Hangi varsayımlarda bulunarak bu yönteme karar verdiniz?



Nasıl çözdünüz? Açıklar mısınız?

Etkinliğe özel sorular:


Hacim ve yükseklik değişkenlerinden hangisi bağımlı hangisi bağımsız değişken?



Depoları nasıl bölgelere ayırdınız?



Depoların farklı bölgeleri hacim-yükseklik değişim grafiği nasıl olacak?



Farklı bölgeler arasında geçiş nasıl olur? (özellikle keskin geçişler yapan çözüm
yaklaşımları sorgulanmalı). Tam geçiş noktasına öğrencilerin dikkati çekilerek, bu
noktanın hemen öncesinde ve hemen sonrasında yükseklik değişimi nasıldır?
Grafik bunu ifade ediyor mu? Gibi sorular sorularak yumuşak (smooth) geçiş
yapılması fikri ortaya çıkarılmalıdır.
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6. Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
 Derste grupların çözümleri ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurularak
ders esnasında karar verilecek.
Örneğin;
 Farklı çözüm yaklaşımlarına sahip tüm gruplara sunum yaptırılması
beklenmektedir.
 Zaman yeterli ise tüm gruplara sunum yaptırılması beklenmektedir.
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SU DEPOSU MODELLEME ETKİNLİĞİ
Bir şirket bilgisayar destekli eğitim amaçlı yazılımlar hazırlamaktadır. Şirketteki bir ekibe
öğrencilerin grafik çizme ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak bir su
deposu doldurma animasyonu üzerinde çalışma işi verilmiştir. Ekibin bu animasyonu
oluşturabilmesi için depo suyla dolarken depoda biriken su miktarına bağlı olarak suyun
yüksekliğini gösteren bir grafiğe ihtiyacı bulunmaktadır.
Ekibin matematikçi üyesi olarak sizden istenen ekte verilen örnek depolar için istenen türden
bu grafikleri yaklaşık olarak çizmeniz ve sonrasında herhangi bir şekle sahip bir su deposu
için su miktarına bağlı olarak suyun yüksekliğini gösteren grafiğin nasıl çizileceğini açıklayan
bir yönerge hazırlamanızdır.

Depo Şekilleri

Depo 1

Depo 2

Depo 4

Depo 3
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11. HAFTA
DERS PLANI
Bu ders kapsamında öncelikle Su Deposu modelleme etkinliği ile ilgili 15-25 dakika olmak
üzere sınıf içinde dersin öğretmeni rehberliğinde aşağıdaki sorular kullanılarak tüm öğretmen
adaylarının katılımıyla etkinlik değerlendirilme tartışması yapılacaktır.
1. Su Deposu sorusu ile ilgili genel düşünceleriniz nedir?
2. Su Deposu sorusu çözüm süreciniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3. Sorunun çözümünde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
Öğretmen adaylarına Su Deposu modelleme etkinliği ile ilgili öğrenci çözüm kâğıtları
verilecektir ve bu çözümlere ait video görüntüleri izletilecektir. Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve
video görüntülerini izlerken öğrencilerin düşünme süreçleri hakkında not almak için öğretmen
adaylarına öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu verilecektir (bkz. Ek 5).
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması öğretmen yönergesi öğretmene öğrenci düşünme
şekilleri çalışmasını yürütmesinde rehber olacaktır. Öğretmen adayları daha önce çözmüş
oldukları “Su Deposu” başlıklı etkinlik için grup çalışması yaparak 10. sınıf düzeyinde bir
sınıfta uygulamak üzere bir ders planı geliştireceklerdir. Yapılan bu çalışma sürecinde
uygulama planı geliştirme formu kullanılacaktır (bkz. Ek.6) Gruplarca hazırlanan uygulama
planı sınıfça da paylaşılarak sınıf tartışması yapılacaktır. Öğretmen adaylarından ödev olarak
öğrenci düşünme süreçleri üzerine değerlendirmelerini içeren bir rapor yazmaları
istenecektir. Bu raporun yazımında kullanılmak üzere Ek 4’de sunulan öğrenci düşünme
şekilleri değerlendirme raporu yönergesi öğretmen adaylarına verilecektir.
Tarih
Dersin Amacı

Öğrenci düşünme şekilleri-IV
Uygulama Planı geliştirme
Derste yapılacakların açıklanması: 5 dk
Bir önceki hafta uygulanan etkinlik üzerine tartışma: 15 dk

Süre

Öğrenci düşünme şekilleri çalışması: 100 dk
Uygulama Planı geliştirme: 50 dk
Dersin toparlanması: 10 dk

Araç ve Gereçler



Su Deposu etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları



Öğrenci düşünme şekilleri çalışması öğretmen yönergesi
(bkz. Ek 3)



Öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme raporu
yönergesi (bkz. Ek 4)



Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme formu
(bkz. Ek 5)



Uygulama Planı geliştirme formu (bkz. Ek 6)
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Ders Öncesi Hazırlık


Su Deposu etkinliği öğrenci çözüm kâğıtları çoğaltılacak



Uygulama Planı formu çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Derste yapılacakların açıklanması (5 dk)
2. Su Deposu etkinliği üzerine tartışma (15 dakika)
3. Öğrenci düşünme şekilleri çalışması; (100 dakika)


Öğrenci çözüm kâğıtları



Video kesitleri

4. Ara (20 dk)
5. Uygulama Planı geliştirme çalışması (50 dk)
6. Dersin toparlanması (10 dk)
Ödevler
Öğrenci düşünme şekilleri çalışması ile ilgili bir düşünce raporu
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12 ve 13. HAFTALAR

DERS PLANI
Dersin 12. ve 13. haftası gruplarca hazırlanan modelleme etkinliklerini sınıfta uygulayacakları
mikro-öğretim çalışmalarına ayrılacaktır. Gruplar, geliştirdikleri etkinlikleri uygulamadan önce
bir etkinlikleri ile ilgili Ek 6’da verilen uygulama planı yönergesini kullanarak bir uygulama
planı hazırlayacaklar ve uygulama öncesinde dersi yürüten öğretim elemanına uygulama
planlarını teslim edeceklerdir. Aynı zamanda, öğretmen adayları geliştirdikleri modelleme
etkinliklerini ve çözüm önerilerini de teslim edeceklerdir. Mikro-öğretim uygulama sonrası her
bir grup geliştirdikleri etkinliği düzeltme, uygulama sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştıkları,
ne gibi sorular sorulduğu, nasıl cevaplar verdikleri gibi pedagojik olarak üzerinde
düşünecekleri sorulardan hazırlanan EK 7’de verilen yönerge doğrultusunda bireysel rapor
yazacaklardır.

Tarih
Dersin Amacı

Mikro Öğretim

Süre

220 dk

Araç ve Gereçler



Grupların modelleme etkinlik kağıtlarının çoğaltılması



Proje Raporu Yönergesi (bkz. Ek 7)
Ders Öncesi Hazırlık



Grupların modelleme etkinliği kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 1 (50 dk)
2. Ara (10 dk)
3. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 2 (50 dk)
4. Ara (10 dk)
5. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 3 (50 dk)
6. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 4 (50 dk)
Gruplardan Beklenenler
1. Uygulama planları hazır olacak
2. Modelleme etkinliği
3. Çözüm önerileri
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Tarih
Dersin Amacı

Mikro Öğretim

Süre

200 dk

Araç ve Gereçler



Grupların modelleme etkinlik kâğıtlarının çoğaltılması



Proje Raporu Yönergesi (bkz. Ek 7)
Ders Öncesi Hazırlık



Grupların modelleme etkinliği kâğıtları çoğaltılacak



A3-A4 kâğıtlar hazırlanacak



Doküman kamera kurulumu
Uygulama (Dersin İşleyişi)

1. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 5 (60 dk)
2. Ara (10 dk)
3. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 6 (60 dk)
4. Ara (10 dk)
5. Mikro Öğretim Uygulaması Grup 7 (60 dk)
Gruplardan Beklenenler
Uygulama planlarının hazır olması
Modelleme etkinliği
Çözüm önerileri
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14. HAFTA
DERS PLANI
Bu ders kapsamında dersin genel değerlendirilmesi yapılacaktır ve öğretmen adayları
aşağıda verilen “genel değerlendirme” anketini dolduracaklardır.
Tarih
Hedeflenenler (Dersin
Amacı)

Genel Değerlendirme

Süre

Dersin Değerlendirilmesi: 120 dk

Araç ve Gereçler

Genel Değerlendirme Anketi
Ders Öncesi Hazırlık

Genel Değerlendirme Anketi çoğaltılacak
Uygulama
1. Genel Değerlendirme anketinin uygulanması
2. Ders değerlendirme tartışması
a. Modellemenin kullanımı ile ilgili tartışma
b. Öğrenci düşünme şekilleri çalışmalarının değerlendirmesi
c. Öneriler
Ödevler
…………
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GENEL DEĞERLENDİRME ANKETİ
1. Sizce matematiksel model ve modelleme nedir?
2. Dönem boyunca yaptığımız aktivitelerden en çok hangilerini sevdiniz? Neden?
3. Dönem boyunca yaptığımız aktivitelerden en az hangilerini sevdiniz? Neden?
4. Sizce iyi bir modelleme sorusu nasıl olmalıdır? Ne tür özellikler taşımalıdır?
5. Dönem başından sonuna kadar dersteki yaptığınız çalışmaları düşünerek,
modellemeye ve modelleme sorularına yaklaşımınızdaki değişimi değerlendiriniz.
6. Dönem başından sonuna kadar dersteki yaptığınız çalışmaları düşünerek modelleme
sorularını çözme becerilerinizdeki gelişimi değerlendiriniz.
7. Bu derste matematik ve matematiksel düşünme adına neler öğrendiniz? Bu
öğrenmede modelleme etkinliklerinin nasıl bir rolü oldu?
8. Öğretmen olduğunuzda sınıfınızda modelleme aktivitelerini uygulamayı düşünür
müsünüz? Sebepleriyle açıklayınız.
9. Modelleme sorularının sınıf ortamında verimli bir şeklide uygulanabilmesi için
öğretmenlerin ne tür bilgi ve becerilere sahip olması gerekir?
10. Matematik dersinde modelleme aktivitelerinin kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve
zorluklar neler olabilir?
11. Modelleme sorularını öğrencilerin matematiksel düşünme şekillerini anlama
bakımından değerlendiriniz.
12. Bu derste modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili neler öğrendiğinizi
ders kapsamında yapılan çalışmalara da değinerek değerlendiriniz.


Modelleme soruları uygulamaları



Grup çalışması



Öğrenci düşünme şekillerinin incelenmesi



Modelleme sorusu geliştirme



Teknoloji kullanımı



Uygulama planı hazırlama ve mikro-öğretim

13. Bu dersin geliştirilmesine yönelik neler önerirsiniz?
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EKLER
Ek1a. ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN
MATEMATİKSEL MODELLEME
ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
Sıra

Adı - Soyadı

Sınıfı

Telefon Numarası

E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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EK1b. MODELLEME İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLERİ YOKLAMAYA YÖNELİK ANKET

Adı Soyadı:
Doğum Yılı:

Tarih:

Genel Not Ortalaması:
1) Kendinizi kısaca tanıtınız. Akademik özgeçmişiniz (mezun olduğunuz lise,
üniversitede aldığınız matematik, matematik eğitimi, diğer eğitim dersleri ve staj
dersleri); ilgi alanlarınız; varsa çalışma deneyiminiz ve deneyim yılınız (özel ders,
dershane ve ya diğer özel kuruluşlar) hakkında kısaca bilgi veriniz.

2) Matematiği nasıl tanımlarsınız? Sizce matematik nedir?

3) Matematik eğitiminde problem çözmenin yeri nedir? Sizce matematiksel bir problem
nasıl olmalıdır?

4) Matematik dersi bilgi ve becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz? İyi ya da zayıf
olduğunuzu düşündüğünüz dersler/konular var mı?

77

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

5) “Matematiksel modelleme” ifadesini daha önce duydunuz mu? Bu ifadeden ne
anladığınızı örneklerle açıklayınız.

6) Hiç modelleme etkinliği çözdünüz mü/uyguladınız mı? Örnekler verir misiniz?

7) Gerçek hayatta karşınıza çıkan problemleri çözmenizde matematik bilginizin size
nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.

8) Matematik dersinde gerçek hayat problemi kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve
zorluklar neler olabilir?

78

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

EK2. ETKİNLİK SONRASI DÜŞÜNCE RAPORU YÖNERGESİ
ETKİNLİK SONRASI DÜŞÜNCE RAPORU YÖNERGESİ
Etkinlik sürecinde yaşadıklarınızı tekrar düşünerek, grupça yaptığınız çözüm sürecini
mümkün olduğu kadar detaylarıyla ve örneklendirerek açıklayan bir rapor yazmanız
beklenmektedir. Raporunuzda problemin çözümünde kullandığınız grafik, tablo ve
denklemleri kullanabilirsiniz. Raporunuzu hazırlarken aşağıdaki soru listesini kullanınız.
Listedeki soruların hepsinin cevaplanmasına özen gösteriniz, ancak listedeki sıralamayı takip
etmek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, sorulara karşılık gelmeyen ekleyeceğiniz
başka düşünceleriniz olursa kendinizi bu sorularla kısıtlamadan etkinlikle ilgili her türlü
düşünce ve eleştirilerinizi de yazabilirsiniz.
1. Üzerinde çalıştığınız problemin veya incelediğiniz durumun tanımı:
Çalıştığınız problem (veya durum) neydi? Bu çalışmadaki amacınız neydi?
2. Problemi çözmeye başlamadan önceki bireysel düşünceleriniz.
Problem hakkında ne düşündünüz? Problem durumunu tam anlayabildiniz mi? Problemin
çözümü için ilk aklınıza gelen yol neydi (yanlış da olsa belirtiniz)? Problemi okuduktan
sonra soruyu çözerim ya da çözemem diye düşündünüz mü? Böyle düşünmenizin
sebepleri nelerdir?
3., 4. ve 5. sorularda çözüm süreciyle ilgili sizin düşünceleriniz sorulduğundan,
cevaplarken grup çalışma sürecinde geçtiğiniz aşamalara ve önemli dönüm
noktalarına vurgu yaparak yanıtlayınız. Burada sizden beklenen grup çözüm ve
tartışma sürecini raporunuza en iyi şekilde yansıtmanızdır.
3. Problemin çözüm süreci ve bu süreç hakkındaki düşünceleriniz. Çözümün başından
sonuna kadar geçtiğiniz süreçleri, grubunuzda ortaya çıkan farklı düşünme biçimlerini
tanımlar mısınız? (yanlış da olsa belirtiniz)
a. Problemin ne olduğunu anladıktan sonra soruyu çözmeye nasıl başladınız?
b. Problemin çözümünü veya durumun analizini nasıl yaptınız? Problem üzerinde
uğraşırken karşılaştığınız zorluklar ve kolaylıklar nelerdi? Tıkandığınız yerler var
mıydı? Bunlar nelerdi? Tıkandığınız noktaları aşmak için ne yaptınız? Okuyup
anladığınızı düşündüğünüz fakat çözerken takıldığınız ve soruyu tekrar okuyup
anlamaya çalıştığınız noktalar var mıydı? Bunlar hangileriydi açıklayarak yazınız.
c. Problemi çözerken problem durumu ile ilgili dikkate aldığınız durumlar ve
varsayımlar nelerdi? Bu varsayımları nasıl belirlediniz? Belirlemede neler etkili
oldu (grup tartışması, önbilgiler vs.)?
d. Problemi çözerken kullandığınız matematiksel kavramlar, fikirler ve stratejiler
nelerdi?
e. Problemin anlaşılması, çözümü ve doğrulanması aşamalarında matematiksel
gösterimlerden (grafik, tablo, resim, vs…) nasıl yararlandınız?
4. Çözüme ulaşamadığınızda çözüm yolunu nasıl değiştirdiniz? Ne yapıyorum ve nasıl
yapıyorum diye durup çözüm basamaklarını kontrol ettiniz mi? Açıklayınız.
79

Bu materyalin her hakkı saklıdır © Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının yazılı izin olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bilgi ve kullanım izniyle ilgili
Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ (e-posta: erbas@metu.edu.tr veya kursat@gmail.com ) ile iletişime geçiniz.
Bu materyal TÜBİTAK tarafından desteklenen 110K250 kodlu proje kapsamında geliştirilmiştir.

5. Bulduğunuz sonucu nasıl yorumlarsınız? Çözümünüzün geçerliliğini veya başka durumlar
için kullanılabilir olduğunu nasıl gösterirsiniz?
6. Bu soruyu çözdükten sonra neler öğrendiniz? Soru ve çözüm yollarınız hakkında kendi
performansınızı nasıl buldunuz? Kısaca yazınız.
7. Diğer grupların çözüm yaklaşımlarını dikkate aldığınızda kendi çözümünüzü nasıl
geliştirirdiniz? Açıklayınız.
8. Bu derste daha önce yapılan etkinlikler bu haftaki çözüm yaklaşımınıza nasıl katkı
sağladı? Açıklayınız (İkinci modelleme sorusu çözüldükten sonra cevaplanacak).
9. Bu problemin çözümü sürecinde ön plana çıkan matematiksel kavram ve fikirler nelerdi?
a. Bunlar önceden bildiğiniz kavramlar mıydı? Yeni bir kavram ve fikir öğrendiniz mi?
b. Bildiğiniz bir kavram ise bu kavramlarla ilgili bilgilerinizde bir değişiklik oldu mu?
Ne tür değişiklikler oldu?
10. Bir öğretmen gözüyle bakmanız gerekirse;
a. Bu problemi sınıf ortamında uygularsanız öğrencilerin hangi kazanımlara
ulaşmasını beklersiniz?
b. Bu soruya öğrencilerin getireceği çözüm yaklaşımları neler olabilir?
c. Bu problemi sınıf ortamında nasıl uygularsınız?
d. Böyle bir sınıf uygulamasında öğrenciler
i.
Nerelerde ve ne tür zorluklar yaşayabilirler?
ii.
Ne tür hatalar yapmasını beklersiniz?
e. Öğrencilerin yaptıkları hataları ya da yaşadıkları zorlukları aşması için neler
yaparsınız?
11. Problemi modellerken/çözerken öğrendiğiniz teknolojileri/yazılımları kullandınız mı?
Kullandıysanız hangilerini, nasıl kullandınız? Teknolojinin katkısı ve/ya sınırlılıkları
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
12. Bu etkinlikte grup çalışmasının sizin açınızdan verimli olduğunu düşünüyor musunuz?
Nasıl? Soruyu bireysel çözmeye çalışsaydınız çözümünüzde nasıl bir farklılık olurdu?
13. Problemi çözmeye çalışırken sizi bir sonuca ulaştırmayan farklı yollar denemiş
olabilirsiniz. Bu yollar bazen problemi anlama ve çözüme gitmede yardımcı da
olabilmektedir. Böyle ilginç yan yollar var ise raporunuza EK olarak koyunuz.
14. Bu problemi, bu güne kadar gördüğünüz problem türleri ile benzerlikleri farklılıkları
açısından değerlendiriniz.
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EK3. ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİ ÇALIŞMASI ÖĞRETMEN YÖNERGESİ
Öğrenci Çalışmalarını İnceleme Protokolü
Amaç: Öğretmen adaylarının, öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini fark etme,
anlama ve yorumlama becerilerini geliştirme.
Süre: 100dk
Roller:
A. Sunucu ve Yönetici
 Kuralların hatırlatılması
 Gruplar işbirliği ve fikir birliği içinde çalışması
 Her bir bölüm için ayrılan sürenin hatırlatılması
 Sürecin yönetilmesi ve rehberlik
 Soruların sorulması
 Öğretmen adaylarının öğrenci kâğıtlarına verilen grup numaralarını belirterek
açıklama yapmasını sağlama
 Öğrenci kâğıtları ile videoların nasıl eşleşmiş olduğunu açıklar.
 Öğrenci çalışmaları ile ilgili belli bilgilerin verilmesi
 Kaçıncı sınıf, öğrenci çalışmalarının oluştuğu ortam, ortalama ne kadar zamanda
çözdükleri
B. Araştırmacı
 Öğrenci çözüm kâğıtlarının öğretmen adaylarına dağıtılması
 Öğrencilerin not almaları için amaç doğrultusunda hazırlanmış “öğrenci düşünmeleri
şekilleri değerlendirme formu” öğretmen adaylarına dağıtılması
(*öğrenciler bunu öğrenci kâğıtlarının analizi sürecinde doldurması)
 Video kesitlerinin hazırlanması ve sunulması
YÖNTEM:
1. ADIM: Başlama/Giriş ve Öğrenci çalışmalarının sunulması
 Yönetici/Sunucu kısaca kuralları açıklar ve zaman hakkında bilgi verir.
 Araştırmacılar tarafından:
 Öğrenci kâğıtları: Seçilmiş, 4-5 farklı gruba ait öğrenci kâğıtları gruplara dağıtılır.
Uyarı: Öğrenci çalışmaları hakkında başlangıçta sadece bazı bilgilerin verilmesi (sınıf
seviyesi, grupça çalışmaları ve grupların kaç kişilik olduğu (öğrenci çalışmalarının
oluşturulduğu ortam), hangi başarı düzeyinde hangi okullardan olduğu başlangıçta değil, 4.
adımda konuşulmalıdır.
2. ADIM: Belirlenmiş öğrenci kâğıtları ile ilgili, öğrenci sunumlarına ait videoların
gösterilmesi ve öğrenci kâğıtlarının ön analizi
 Video Kesitleri: Öğrenci düşünme süreçlerini yansıtan hazırlanmış kâğıtlarla ilgili
video kesitlerinin gösterilmesi (her biri 5-7 dk)
 Araştırmacı, “sunumlara ait” video görüntülerini gösterir (ortalama 10 dk).
 Gruplar kâğıtlarla ilgili öğrenci sunumlarını dinler ve kendilerine dağıtılan öğrenci
düşünme şekilleri değerlendirme formuna (genel) notlar alır.
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 Öğretmen adayları video görüntülerinden elde ettikleri notlarla birlikte öğrenci
kâğıtlarına bakarak, öğrenci kâğıtları ile ilk izlenimleri ile ilgili notlar alırlar.
 Gruplar bu süreçte mümkün olduğu kadar öğrenci çalışmalarından bilgi toplamaya
çalışırlar.
3. ADIM: Öğrencilerin neler yaptığının tanımlanması
 İncelediğiniz öğrenci kâğıtları ve ilgili videoları bağlamında öğrencilerin matematiksel
düşünceleri ile ilgili neler gözlemlediniz, neler söyleyebilirsiniz?
Not: Öğrenci çalışmalarından örnekler (yerler) göstererek bu söylediklerinizi destekleyebilir
misiniz?
4. ADIM: Odak Grup’a ait video görüntüsünün izlenmesi ve öğrenci kâğıtlarının detaylı
analizi
 Video Kesitleri: Öğretmen adayları, odak gruba ait video görüntülerini izler ve
kendilerine dağıtılan öğrenci düşünme şekilleri değerlendirme formuna (genel) notlar alır
(bu süreçte notları bireysel alırlar)
 Öğretmen adayları video görüntülerinden elde ettikleri notlarla birlikte aralarında
tartışarak (grupça) öğrenci kâğıtları üzerinde çalışırlar ve verilen kağıtlar üzerindeki
istenenler doğrultusunda notlarını detaylandırırlar.
5. ADIM: Öğrenci çalışmalarının yorumlanması
Uyarı: Gruplar (Öğretmen adayları) bu süreçte, öğrencinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve
niçin yaptığını yorumlamaya çalışacaklardır. Bu süreçte, öğretmen adayları aşağıdaki
sorulara cevap verecek şekilde öğrenci çalışmalarını yorumlayacaklar ve öğrenci
çalışmalarından yorumlarını destekleyecek kanıtlar sunacaklardır.
1.
2.

Öğrenciler soruyu ne kadar iyi anlamış?
Öğrencilerin kullandıkları farklı çözüm yolları nelerdir? (her bir öğrenci kağıdı için)
 Hangi matematiksel konu ve gösterimlerden yararlanmışlar?
 (Varsa) Sorunun çözümünde kullanabilecekleri hangi gerekli matematiksel
bilgi/beceri/konuyu göz ardı etmişler?
3. Öğrencinin çözüm ve düşünme süreçlerinde güçlü gördüğünüz yerler nerelerdir?
 Öğrenciler sorunun hangi kısmında/kısımlarınsa en fazla çaba göstermişler? (öğrenci
çözümlerinin güçlü yönleri)
4. Öğrenci çözüm ve düşünme süreçlerindeki zayıf gördüğünüz yönler/problemler nelerdir?
 Öğrenciler sorunun hangi kısmında/kısımlarınsa en az çaba göstermişler?
 Nerede zorlanmışlar/ ne tür hatalar yapmışlardır? Hangi kavramlar/matematiksel süreç
onlar için zor gelmiştir?
5. Öğrencilerin çözümlerinden/düşünme süreçlerinde size ilginç gelen /şaşırtan bir yaklaşım
var mı?
6. Sizin beklentilerinizden/tahminlerinizden farklı öğrenci düşünme şekilleri (ve hatalar,
zorluklar) nelerdir?
Not: Öğrenci çalışmalarından örnekler (yerler) göstererek bu söylediklerinizi destekleyebilir
misiniz?
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EK4. ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU YÖNERGESİ
ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU YÖNERGESİ
Öğrenci düşünme şekilleri sürecindeki tartışmalarınızı tekrar düşünerek, aşağıdaki sorulara
cevap veren, mümkün olduğu kadar detaylarıyla ve örneklendirerek açıklayan bir rapor
yazmanız beklenmektedir. Listedeki soruların hepsinin cevaplanmasına özen gösteriniz,
ancak, listedeki sıralamayı takip etmek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, sorulara karşılık
gelmeyen ekleyeceğiniz başka düşünceleriniz olursa kendinizi bu sorularla kısıtlamadan,
etkinlikle ilgili her türlü düşünce ve eleştirilerinizi de yazabilirsiniz.
1.

Öğrencilerin çalışmalarını (öğrenci çözüm kâğıtlarını ve video kesitlerini) incelerken ve
değerlendirirken öncelikli olarak nelere dikkat ettiniz? Açıklayınız.
2. “Etkinlik sonrası düşünce raporunuzda, öğrencilerin bu soruya getireceği farklı çözüm
yaklaşımlarını, öğrencilerin ne tür zorluklar yaşayacağını ve yapabilecekleri olası hatalar
ile ilgili beklenti ve tahminlerinizi ifade etmiştiniz.”
Öğrenci çözüm kâğıtlarını ve video görüntülerini incelemeden önceki sizin
beklentileriniz/tahminleriniz ile inceledikten sonraki gördüğünüz öğrencilerin çözüm
yaklaşımları, sorunun çözümünde karşılaştıkları zorluklar ve yaptıkları hatalar arasında
farklılıklar var mıydı? Varsa, bu farklılıkları çözüm kâğıtlarından örneklerle destekleyerek
açıklayınız.
3. Öğrencilerin ortaya koyduğu bu çözüm yollarından, “bu şekilde düşüneceğini gerçekten de
düşünemezdim; beni çok şaşırttı.” dediğiniz bir çözüm yaklaşımı (matematiksel düşünme
süreci) var mıydı? Varsa, hangi çözüm yaklaşımı olduğunu nedeniyle birlikte açıklayınız.
4. İncelediğiniz tüm öğrenci kâğıtlarını ve video görüntülerini göz önüne aldığınızda,
öğrencilerin nasıl düşündüğü, neler bildiği ve bilmediği hakkında neler öğrendiniz?
5 a. Öğrenci çözüm kağıtlarının hangi yönleri sizin öğrencilerin matematiksel düşünme
süreçlerini öğrenmenize yardımcı oldu?
b. Öğrenci çözümlerine ait video görüntülerini izlemenin hangi yönleri sizin öğrencilerin
matematiksel düşünme süreçlerini öğrenmenize yardımcı oldu?
6. Grup ortamında çalışmak öğrencilerin düşünme süreçleri ile öğrendiklerinize katkı sağladı
mı? Nasıl ve Neden?
7. Sınıf tartışmalarında diğer arkadaşlarınızı (öğretmen adaylarını) dinlerken ve tartışırken
öğrencilerin matematiksel düşünme süreçleri ile ilgili neler öğrendiniz?
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EK5. ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
GRUP NO:
ETKİNLİĞİN ADI:

Tarih:
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

Etkinlikle ilgili 5 farklı öğrenci grubuna ait çözüm kağıtlarını incelediniz, bu çözüm kağıtlarına ait öğrenci sunumlarını ve bir öğrenci
grubuna ait video görüntülerini izlediniz. Her bir grup için aşağıdaki kriterler çerçevesinde öğrenci çözümlerini inceleyiniz ve form
üzerinde ilgili kısımlara öğrenci çözümlerinden örneklerle destekleyen notlar alınız.
Soru öğrenciler tarafından anlaşılmış mı? Anlaşılmamışsa öğrencilerin anlamadığı konu, kavram ve durumlar nelerdir?

GRUP 1*
Bu çözüm
yaklaşımında;
öğrencilerin
kullandıkları
matematiksel konu ve
gösterimler

Öğrencilerin çözüm
yaklaşımları

Öğrencilerin sorunun
çözümünde
kullanabilecekleri
fakat göz ardı ettikleri
başka bilgi, beceri ve
ya konular

Öğrenci
çözümlerinin güçlü
gördüğünüz yönleri
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GRUP 1*

Öğrenci
çözümlerinin: zayıf
gördüğünüz yönleri

Öğrenci düşünme
süreçlerinden size
ilginç gelen/ sizi
şaşırtan durumlar.

Öğrencilerin:
 hataları
 zorlukları

*: Bu form, düşünme şekilleri incelenen beş farklı öğrenci grubu için grup numarası verilerek (Grup 1, Grup 2 gibi) ayrı ayrı düzenlenmiştir.
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EK6. UYGULAMA PLANI (ORTAK)
UYGULAMA PLANI
Uygulama planını hazırlayanlar:
Modelleme Sorusunun Adı:
Sınıf:
Öğrenme Alanı:
Alt Öğrenme Alanı:
Toplam Süre:
 Derste yapılacakların açıklanması için süre:
 Sorunun çözülmesi için süre:
 Sunumlar için süre:
 Dersi toparlamak için süre:
Kazanımlar:
Öğrenciler tarafından kullanılması beklenen beceriler:
Araç ve Gereç:
HAZIRLIK (Sorunun uygulama öncesi ile ilgili plan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde
oluşturulabilir.)




Soruda öne çıkan matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler
Sorunun uygulamasından önce öğrencilerin soruda öne çıkan matematiksel
kavramları anlayabilmesi için gerekli olan ön bilgiler
Hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

UYGULAMA (Sorunun uygulaması ile ilgili plan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde
oluşturulabilir.)














Gruptaki kişi sayısının ve gruptaki kişilerin nasıl belirleneceği
Öğrencilere derste yapılacakların açıklanması
Sorunun anlaşılmasını sağlamak ve soruya ısındırmak için yapılabilecekler
Uygulamada öğrencilerin kullanabilecekleri çözüm stratejileri
Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür hatalar yapabilecekleri ve
yapabilecekleri hataların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
Uygulamada öğrencilerin nerelerde ve ne tür zorluklar yaşayabilecekleri ve
yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek için kullanabilecek yöntemler
Öğrencilere soruyu çözerken sorulabilecek sorular ve bu soruları sormadaki amaçlar
Öğrenciler soruyu çözerken kişileri ve grupları puanlandırma kriterlerinin neler
olabileceği ve bu kriterlerin öncelik sırası
Çözümlerin hangi sıraya göre, ne şekilde sundurulacağı ve nedenleri
Öğrenciler çözümlerini sunarken kişileri ve grupları puanlandırma kriterlerinin neler
olabileceği ve bu kriterlerin öncelik sırası
Sorunun çözülmesinin ve çözümlerin sunulmasının ardından dersin nasıl
toparlanılacağı
Bu sorunun uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer hususlar.
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EK7. PROJE RAPORU YÖNERGESİ
PROJE RAPORU YÖNERGESİ
1.

2.

Modelleme sorusunu geliştirme sürecinin anlatılması;
 Sorunuzu hazırlarken nasıl bir yöntem izlediniz (bir matematiksel fikirden yola
çıkma, bir gerçek hayat durumundan yola çıkma vs.)?


Süreçte bu soruya karar vermeden önce başka hangi soru veya fikirler
üzerinde çalıştınız?



Bu soruya nasıl karar verdiniz?



Geliştirdiğiniz sorunun modelleme sorusu olmasını sağlamak için göz önünde
bulundurduğunuz başlıca kriterler nelerdi? Bunlara nasıl karar verdiniz?



Soruyu geliştirme sürecinde grup olarak nasıl çalıştınız?



Soruyu geliştirme ve örnek çözümler hazırlama sürecinde ne tür zorluklar
yaşadınız? Bu zorlukları nasıl aştınız?

Sorunun uygulama süreci;
Uygulama öncesi
 Uygulama planınızı nasıl oluşturdunuz? Planı oluştururken nelere dikkate
ettiniz?
Uygulama esnasında






Sorunun anlaşılması ile ilgili ne tür sorunlar çıktı? Bunları nasıl aştınız?
Öğrenciler nerelerde ve ne tür zorluklar yaşadılar?
Öğrencilerin yaptıkları hataları ya da yaşadıkları zorlukları aşması için neler
yaptınız?
Sorunun çözümü ile ilgili ne tür yaklaşımlar ve fikirler çıktı?
Grupları dolaşırken ne tür sorular geldi? Bu soruları nasıl cevaplandırdınız?

Uygulama sonrası
 Sorunuzda ne tür değişiklikler yapmaya karar verdiniz? Neden?
 Uygulama planınızda nasıl değişiklikler yaptınız?
3.

Genel değerlendirme;
 Etkinlik uygulama sürecinde uygulamayı yapan kişi/grup olarak rolünüzü
değerlendiriniz. Örneklerle açıklayınız.
 Sınıf uygulaması sürecinde modelleme etkinliklerinin matematik öğretiminde
kullanılması ile ilgili ne tür izlenimler edindiniz? Örneklerle açıklayınız.
 Sınıf uygulama sürecinizi düşündüğünüzde bu tür uygulamalar yapacak
öğretmenlere neler tavsiye edersiniz (uygulama planı hazırlarken nelere dikkat
etmeli, uygulama sürecini nasıl yönetmeli ve nelere dikkat etmeli, dersin
toparlanmasında nelere dikkat etmeli vs.)?
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materyalleri etkin bir şekilde uygulayacak bilgi, beceri, tutum ve inanca sahip öğretmenlere ihtiyaç
vardır. Bu bağlamda projenin üç temel amacı ve çıktıları şunlardır: (i) ortaöğretim (9-12. sınıflar)
düzeyine uygun matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmek ve bu konuda ihtiyaç duyulan
Türkçe kaynak eksikliğini gidermek; (ii) Matematiksel model ve modelleme yaklaşımı
çerçevesinde bir hizmet içi öğretmen eğitimi programı geliştirme, programı uygulama ve etkilerini
(bilişsel, duyuşsal ve uygulama boyutlarında) incelemek; (iii) Öğretmen adaylarının matematiksel
modelleme konusundaki mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak lisans düzeyinde bir ders
tasarlamak ve bu dersi alan öğretmen adaylarının matematik bilgilerini, matematiksel modelleme
ve modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını incelemek.
Anahtar Kelimeler: matematiksel modelleme, matematik eğitimi, matematik öğretmen
eğitimi, mesleki gelişim, hizmet içi öğretmen eğitimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi
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