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   Hârezmî Eğitim Modeli geleneklerimize dayanan bir
yandan da geleceğe farklı bir perspektifle bakmayı
öncelemiş bir model. Yenilikçi bakış açısıyla sisteme,
modele yeni yaklaşımlar kazandırdığı için ülke genelinde ve
dünyada Hârezmî Eğitim Modeli karşılık buldu. 

  Yenilikçi her yaklaşım öğrenme heyecanımızı artırıyor.
Hârezmî Eğitim Modeli kendi içinde büyürken birbirinden
ilham alan öğretmenlerimizin sayısı da bir hayli çoğaldı.
Yeni eğitim döneminde çalışmalarımızı hepimizin
öğrenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren kapsayıcı ve
kuşatıcı bir heyecan dalgasıyla büyütmeye devam etmemiz
gerekiyor.

  Öğrencileri kararlarda belirleyici kılan, aldığı kararların
takipçisi yapan, araştırma yol ve yöntemlerine aşinalıklarını
geliştiren proje öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi
öğrenme yolculuğunda birbirine yaklaştırdı. Erasmus+
Programı’nın Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101)
faaliyeti kapsamında hibe desteği alarak dünyadaki farklı
ülkelerde iş birlikleri yürütmesi bunun bir göstergesi. 

  Öğrencilerimizin öğrenme heyecanlarını arttıran, kalıcı
öğrenmeyi bütünleştirerek ele alan bu modelin gelişimine
katkı sunan, modele hayat ve yön veren akademisyen ve
öğretmenlerimize müteşekkirim. Bu çerçevede kurumsal
iş birliğimize katkı sunan tüm paydaşlarımıza kalbi
teşekkürlerimi sunuyorum. İyi yapılan işler devam etmeli,
süreklilik kazanmalı, kurumsal kültüre dayalı bir niteliğe
kavuşmalı. Bu vesile ile çalışma arkadaşlarım başta olmak
üzere Hârezmî bülteninin hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ederim.

   Çocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanarak üretime dahil
edilmelerinin yanında yeni keşiflere kapı aralayan, onları
geliştirmek için çok farklı öğrenme yöntemlerini
disiplinlerarası bir perspektifle ele alan Hârezmî  Eğitim
Modeli öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme, bilgi okuryazarlığı, iletişim, iş birliği
yapma, liderlik, sorumluluk alma ve özyönetim gibi
becerilerini geliştiren bir eğitim modeli. Bu eğitim modelini
elbirliğiyle daha da geliştirmeye çalışıyoruz. 
 Projemiz değerli akademisyenler ve öğretmenlerimizin
katkılarıyla başladı. Kendi içerisinde özel bir yaklaşım
barındıran model İstanbul ilimizden başlayarak ülke
genelinde karşılık buldu. Bu karşılık her geçen gün niteliğini
arttırarak daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. 
     Hârezmî Eğitim Modeli, öğrencilerimizin okulda
öğrendiklerinin günlük hayatla bağlantısını kurmalarının
öneminden hareketle geliştirilen bir eğitim anlayışını ifade
ediyor. Bu eğitim sayesinde öğrenilen bilgilerin pratikte
kullanılması, bilgi edinme sürecinde birden fazla disiplinden
yararlanma, takım halinde hareket etme, düşünme ve
yaşama ile yeni bilgiler öğrenme süreçleri yaşanıyor.
Buradan hedeflediğimiz şey, öğrencilerimizin 21. yy
becerileri ile donanmış kişiler olarak takım çalışmasına
yatkın, ayrıca yaratıcı düşünebilen, liderlik ve sorumluluk
alabilen, bilgi tabanlı düşünerek hareket eden öğrencilerin
yetiştirilmesi.
  Eğitimde sürdürülen, ilham veren çalışmaların her biri yeni
umutlar vaat eder. Öğrenme modelleri ne kadar renklenir,
keyifli hale gelirse öğrencilerimiz için o derecede anlamlı
olur. Bunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın öğrenme
heyecanlarını geliştiren bir proje olan Hârezmî Eğitim
Modelinin öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal
gelişmelerini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

LEVENT YAZICI

İ S T A N B U L  İ L  M İ L L Î
 E Ğ İ T İ M  M Ü D Ü R Ü
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  Hârezmî Eğitim Modeli öğrenmenin çok yönlü olma

halinden istifade eden multidisipliner bir yaklaşıma

sahip. Model ile; öğrenme ortamı, öğretmen,

öğrenme alanları ve modellerinin çok

yönlülüğünden istifade ederek bireyin bilgiyi

yapılandırma sürecinde zihninin imkanlarını tam

kapasite kullanmasına katkıda bulunmayı

hedefliyoruz. 

  Eğitimbilim literatürümüzde Hârezmi Eğitim Modeli

olarak yer bulan modelimiz, öğrencilerin keşif ve

merak duygularına seslenen çok sesli bir anlayışa

sahiptir. Bilimsel araştırma ilke ve basamakları

dikkate alınarak oluşturulan öğrenme, öğretme ve

değerlendirme süreci ders tasarımları, problem

durumlarına karşın farklı disiplinlerden oluşan

öğretmenlerin iş birliği ile uygulanıyor. 

 Güçlü bir ekip çalışmasının bir ürünü olan bu

çalışma modelinin özgün ve yenilikçi bir vizyon ile

yaygınlaşması sürecine öncülük eden İl Millî Eğitim

Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı başta olmak üzere

çalışmaya katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür

ederim. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak

Hârezmi Eğitim Modeli’ nin akademik ve pratik

eğitim yaşantımıza olan katkılarının artarak devam

etmesini temenni ediyorum.
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İ L  M İ L L Î  E Ğ İ T İ M   

M Ü D Ü R  Y A R D I M C I S I
 
 

M U R A T  A L T I N Ö Z  

 Günümüz enformasyon toplumlarının bilgiye

ulaşma ve bilgiyi yapılandırma süreçlerinin çeşitlilik

arz ettiği bilinmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla

eğitim süreçlerinde paye olması teknoloji tabanlı

öğrenme yollarının işlevselliğini de eğitim

modellerinde etken konuma getiriyor. Hârezmî 

 Eğitim modeli bu açıdan eğitim teknolojilerini

disiplinler arası bir unsur ve sürecin bileşeni olarak

ele alır. Öğretimin plan ve tasarımı bilişim

teknolojileri ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde

yürütülürse öğrencilerin çok yönlü düşünüş, üretim

ve tasarım faaliyetlerine dönüşeceğine inanıyoruz.

Bu model ile öğrencilerin çağın gerekli hasletleriyle

doğru düzlemde buluşmaları, bilimsel ve kültürel

açıdan daha dirençli birer birey olmaları ve etkili-

kalıcı öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz 

  Eğitim camiamızın tüm paydaşlarına büyük bir

özveri ve heyecanla sunduğumuz Hârezmî Eğitim

Modeli bültenimizin 2. sayısı ile karşınızdayız.

Hârezmi Eğitim Modeli her geçen yıl teorik ve

pratik açıdan yenilikçi ve üretken bir yapıya

bürünerek öğrenme süreçlerini desteklemeye

devam ediyor. 
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Erasmus KA101 Malaga/ İspanya
21-25 Şubat 2022 
‘Akıllı Ölçme- Değerlendirme’ Kursu

        Yenilikçi ve Gelişen Eğitim Modeli : Hârezmî ile
Erasmus KA1 Projemizin Malaga/ İspanya hareketliliği  İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Murat Altınöz
koordinesinde İl/İlçe koordinatörlerimizle Akıllı Ölçme ve
Değerlendirme kursumuz tamamlandı. 
       İDevelop kurs merkezinde Kurs merkezi ekibi ve
eğitmenimiz Redoine Khalifate ile tanışılarak  kurs süreci
hakkında bilgi alındı. Eğitmenimiz ve kurs merkezi ekibine
Türkiye ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla
götürdüğümüz hediyelerin takdim edilmesi sonrasında
dersimizde Durum Belirleme, Ölçme ve Değerlendirme
kavramları, amaçları ve türleri üzerinde konuşuldu.
Durum belirlemenin amacının öğrencinin bilgi, beceri ve
tutumları hakkında bilgi almak olduğu, bu süreçte öğrenci
ihtiyaçlarının tespit edilmesinin önemli olduğunun
üzerinde duruldu.
     Kurs boyunca teorik içeriklerden ziyade, sınıf içinde
kullanılabilecek ölçme tekniklerinin konuşulacağı ve her
bir tekniğin ekibimizle birlikte uygulanacağı belirtildi.  
 Ölçme- değerlendirme türlerinden bahsederek her bir
kurs gününde farklı bir ölçme-değerlendirme türünün
teknikleri üzerinden gidileceği açıklandı.. Ölçme-
Değerlendirmenin her türünde öğrencinin bilgi seviyesiyle
birlikte becerilerinin ve 21.yy becerileri olarak da
adlandırabileceğimiz yumuşak becerilerin de ölçülmesinin
önemi vurgulandı. 
    Öğrendiğimiz ve uyguladığımız her bir teknikten sonra
değerlendirme yapılarak bu tekniklerin uygulanabilirliği,
farklı seviyelere nasıl adapte edilebileceği ve bu
becerilerin ne şekilde gözlemlenebileceği konuşuldu. 
 Hârezmî Eğitim Modeli öğretmen eğitimlerinde sıklıkla
vurgulanan ve uygulama süreçlerimizde daima yer
verdiğimiz alternatif ölçme araçlarından bahsedildi ve
sınıf içinde uygulanabilecek teknikler uygulamalı şekilde
gerçekleştirildi. Hârezmî Eğitim Modeli sürecinde
kullanımını çok önemsediğimiz portfolyo üzerinde
duruldu. Eğitmenimize portfolyo kullanımı ve sınıf
seviyelerine adapte edilmesine yönelik sorular soruldu. 
 Eğitimin sonunda tüm koordinatörlerimiz sertifikalarını
alarak yaygınlaştırma çalışmalarına başladı.

ERASMUS KA101 MALAGA/ İSPANYA HAREKETLİLİĞİ
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Erasmus KA101 Kopenhag / Danimarka
21-25 Mart 2022 
Oyuna Dayalı Öğrenme ve Oyunlaştırma
    
        Yenilikçi ve Gelişen Eğitim Modeli: Hârezmî ile
Erasmus KA1 Projemizin Kopenhag/ Danimarka
hareketliliği Oyuna Dayalı Öğrenme ve Oyunlaştırma
(Game Based Learning and Gamification) eğitimimiz
Kopenhag da Euroteach İnstitute kurs merkezinde,
eğitmenimiz Elif Barta ve diğer ülke katılımcıları ( İspanya
ve Kıbrıs ) ile 5 günde tamamlandı. 
 Hareketlilik öncesi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nde
Müdür Yardımcısı Murat Altınöz başkanlığında toplantı
gerçekleştirildi.
 Eğitim, eğitmenimiz ve diğer katılımcılara Türkiye ve Türk
kültürünü tanıtmak amacıyla hediyelerin takdim edilmesi
ile başladı. Game Based Learning and Gamification
kavramları, amaçları ve türleri üzerinde konuşuldu. 4C
Yaşam Becerileri ile oyunlaştırmaya giriş yapıldı. Mind
Full (Dolu ve Karmaşık Zihin), Mindful (Odaklanmış,
bilinçli farkındalık), Eleştirel, Yaratıcı ve Yanal Düşünme
üzerine örneklendirmeler yapıldı. (Mindfulness)
farkındalık etkinlikleri, beyin fırtınası etkinlikleri,
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştiren
uygulamalı alıştırmalar ve proje tabanlı öğrenme, teknoloji
entegrasyonu, faydalı web2.0 uygulamaları hakkında fikir
paylaşımı yapıldı. Grup dinamiğini artıran işbirlikçi
çalışmalara ve motivasyon (içsel-dışsal) tekniklerine yer
verildi. 6 şapkalı düşünme (Yanal düşünme) tekniği ile bir
konu üzerinde çalışma yapıldı.
 Eğitim sonunda geri bildirim, eğitimin değerlendirilmesi
ve yaygınlaştırma ayağında neler yapılabileceği üzerinde
duruldu ve sertifikalar alındı. Güler yüzlü eğitmenimiz Elif
BARTA'ya ve Euroteach Institute'a, ve tüm katılımcı
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

 
 
 
 
 

ERASMUS KA101 KOPENHAG / DANİMARKA HAREKETLİLİĞİ
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Erasmus KA101 Helsinki/Finlandiya
23-27 Mayıs 2022 
Öğrenci Merkezli Eğitim ve 21. Yüzyıl  Becerileri 
(Finlandiya Eğitim Sistemi)

        Yenilikçi ve Gelişen Eğitim Modeli: Hârezmî ile
Erasmus KA1 Projemizin Helsinki/ Finlandiya hareketliliği
Öğrenci Merkezli Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri
(Finlandiya Eğitim Sistemi) (Student-Centered Learning
21st Century Skills (Finnish Education System))
eğitimimiz Helsinki de Helsinki Training Center kurs
merkezinde, eğitmenimiz Mauri Laakso ve diğer ülke
katılımcıları (İtalya ve İspanya) ile 5 günde tamamlandı. 
 Kurs programının ve okul gezi planlarının sunulmasının
ardından eğitmenimiz Mauri Laakso’ ya hediye takdimi ve
katılımcılara Türk kahvesi ile lokum ikramı yapıldı. 
 Eğitmenimiz önce Finlandiya eğitim sisteminin tarihini
dönemler şeklinde aktardı. Günümüzde Finlandiya da
eğitim sistemi ve felsefesi üzerinde durdu. Öğretmenlik
mesleğine geçiş ve öğretmenlerin özelliklerini aktardı.
2014 ve sonrası günümüzdeki eğitim sistemini “kendini
keşfetme dönemi” olarak ifade eden eğitmenimiz
yürürlükte olan sistemin yeterliliklerini; düşünmeyi
öğrenme, katılımcılık ve sürdürülebilir bir geleceği inşa
etmek, kültürel birliktelik, etkileşim ve ifade etme, çalışma
yaşamı becerileri, temel yaşam becerileri, bilgi ve iletişim
teknolojileri becerileri ve medya okuryazarlığı olarak ifade
etti. Öğrenmenin gerçekleşmesinde fiction&fact, rol alma
yöntemleri üzerinde durdu. 
 Daha sonra katılımcılar gruplara ayrılarak örnek
disiplinlerarası ders tasarımı yapıldı. Gruplar bir seviye ve
konu belirleyerek 1,2 ders saati veya daha uzun bir süre
için ders planı hazırladı. Hazırlanan ders planları sunuldu.
 Sunulan planların içinde Türkiye grubu olarak Hârezmî
Eğitim Modeli’ne uygun bir ders tasarımı yapıldı. Bu
tasarım eğitmenimiz Mauri Laakso tarafından takdirle
karşılandı. Ayrıca Sayın Laakso “Finlandiya eğitim
sistemiyle karşılaştırdığımda uygulamalarınızın ne kadar
etkili ve ilerici olduğunu anladım.” dedi. 
 Eğitim sonrası “Tehtaankadun Ala-Asteen Koulun
Väistötila” isimli ilkokula ziyarete gidildi. İlkokul binası
okul müdürünün eşliğinde gezildi. Okuldaki sınıflar,
bölümler ve eğitim programları hakkında bilgi alındı.
Öğretmenler ile görüşme yapıldı.

  

İkinci olarak 18 yaş üstü göçmenlerin Fin dil eğitimi ve
kariyer gelişimleri için rehberlik aldıkları Careeria –
Kariyer Gelişim Merkezi ziyaret edildi. Merkez
yöneticisinin eşliğinde birimler gezildi. Göçmenlerin dil
eğitimi yanısıra Fin kültürü, iş hayatı koşulları ve
ihtiyaçlarının anlatıldığı bir merkez olduğu ifade edildi.
 Eğitimin son gününde ikinci eğitmenimiz Mharjurie
Malaluan özellikle Fin üniversitelerindeki olanakları ve
temel olarak K12 düzeyinde okul türlerini ve amaçlarını
anlattı. Ardından geri bildirim, eğitimin değerlendirilmesi
ve yaygınlaştırma ayağında neler yapılabileceği üzerinde
duruldu ve sertifikalar alındı. Eğitmenlerimiz Mauri
Laakso ve Mharjurie Malaluan’a, Helsinki Training Center'
a ve tüm katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

 

ERASMUS KA101 HELSINKI/ FİNLANDİYA HAREKETLİLİĞİ
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Her uygulama süreci sonucunda gerçekleştirilen ve
gelenekselleşen Hârezmî Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği
ve Sempozyumu’nu bu yıl 14 Haziran 2022 tarihinde,
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde, çeşitli
kurum kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin,
okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinden tüm
uygulama ekiplerimizde görevli öğretmenlerimizle
öğrencilerimizin ve velilerimizin iştirakiyle gerçekleştirildi.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2016
yılından beri yürütülen Hârezmî Eğitim Modeli, 2021-
2022 eğitim öğretim yılında İstanbul’da 39 ilçede 331
uygulama okulunda, 361 ekip, 2059 öğretmen ve 7134
öğrencimizle uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca
yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde
Harezmî Eğitim Modeli, İstanbul dışında 20 ilde 88 ekip,
426 öğretmen ve 1578 öğrencimizle de uygulanma
sürecini başarı ile tamamladı.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı "Geleceğin Eğitimine Katkı
Ödülleri" yarışmasında Türkiye 1.si seçilen Hârezmî
Eğitim Modeli, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden
yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı, iş
birliğini benimseyen, fen ve bilgisayar bilimi öğretimini,
sosyal bilim dalları ile bütünleştiren, bilgi işlemsel
düşünme becerilerinin hayata adapte edildiği,
programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı,
robotik ve oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini
sürekli güncelleyen disiplinlerarası bir eğitim modelidir.
Uygulama okulumuzda öğrenciler ‘Hayatın İçinden Sorun’
olarak ‘Deniz Kirliliği’ ni önerdiler.  

Öğretmenlerimiz burada açık uçlu sorularla çocukları
problemi netleştirmeleri için yönlendirirler. Ve örneğin
problemi ‘mercanlar neden kararıyor?’ sorusuna
dönüştürürler. Burada gördüğünüz gibi öğrenci ve
öğretmen probleme birlikte karar verirler. 

 En az 3 öğretmenimiz birlikte dersi tasarlıyorlar, birlikte
öğretim Hârezmî Eğitim Modelinin en özgün yönüdür.
Eğitimin geleceği, esnek müfredata ve öğretmenin
öğrencisine özgü ders tasarımı yapmasına bağlıdır. Bu
yüzden bu tarafımız öğretmeni geleceğe hazırlayan
özelliğimizdir. 
   Probleme dayalı bu süreçte öğrencilerin hem akademik
kazanımları hem onları profesyonel hayata hazırlayarak
becerileri kazanıyorlar. Bu dengeyi yakalamamız bir
başarıdır. 

HÂREZMÎ EĞİTİM ŞENLİĞİ VE SEMPOZYUMU 2022
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Açılışını İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Murat
ALTINÖZ’ ün yaptığı Hârezmî Eğitim Modeli Yıl Sonu
Şenliği ve Sempozyumu açılış töreninde Bahçeşehir
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şirin KARADENİZ ve
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.
Dr. K. Nur BEKİROĞLU’ da konuşma yaptılar. Açılış
töreninde 5 yılını tamamlayan uygulama okullarımıza
plaketleri takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Levent YAZICI, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın
Murat ALTINÖZ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Şirin KARADENİZ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. K. Nur BEKİROĞLU, İlçe
Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve
Okul Müdürlerinin ziyaret ettiği uygulama ekiplerimiz, 25
haftalık Hârezmî Eğitim Modeli uygulama süreçlerini stant
ve poster sunumlarla ziyaretçilere sundular. Çok sayıda
atölye, oyun, tiyatro ve sahne gösterisi ile çeşitli
eğlencelerin yer aldığı şenlikte “HEMOS” adıyla
düzenlenen, uygulama süreçlerinin bilimsel araştırma
raporlarının sunulduğu Hârezmî Eğitim Modeli
Sempozyumu da gerçekleştirildi. Şenliğe İstanbul ili tüm
uygulama ekipleri ile Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya,
Tekirdağ, Yalova illerinden gelmek isteyen uygulama
ekipleri katılımcı olarak gelmişlerdir. Yaklaşık 10.000
katılımcıyla gerçekleştirilen etkinlik Esenler Belediyesi
Sanat Evi Rüzgârlı Tepe Grubunun konseriyle sona erdi.

2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılında Yenilikçi ve Gelişen
Eğitim Modeli: Hârezmî adlı Erasmus KA101 projemiz ile
21 ilçe koordinatörümüz Formatif Değerlendirme,
Oyunlaştırma, 21. yy becerileri ile ilgili İspanya,
Danimarka ve Finlandiya’ da kurslara katıldı ve saha
ziyaretleri yapıldı. 

HÂREZMÎ EĞİTİM ŞENLİĞİ VE SEMPOZYUMU 2022
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde yürütülen Eğitim-
Öğretimi Destekleme Programı (EÖP) kapsamında 20-25
Haziran 2022 tarihleri arasında Tanzanya’ nın Darüsselam
şehrinde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Tanzanya Eğitim
Bakanlığı ve Rehema Vakfı iş birliği ile Rehema Vakfı
Lisesinde Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine
Giriş Eğitimi yapıldı.

Eğitimler TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörlüğünde
Eğitim Öğretimi Destekleme Projeleri sorumlusu, aynı
zamanda STEM Eğitmeni olarak görevli Recep
ÇETİNKAYA, Scientix Türkiye Proje Koordinatörü Dr.
Tunç Erdal AKDUR, Hârezmî Eğitim Modeli Üsküdar ve
Adalar İlçe Koordinatörleri Funda BAYRAKTAR ve İlyas
AKCA tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimlere Tanzanya’nın 10 farklı şehrinden, ilkokul,
ortaokul ve lise kademelerinden 73 öğretmen katıldı.
2021 yılında yine TİKA desteği ile açılan bilgisayar
laboratuvarında yeni öğrenme ve öğretme modelleri
tanıtıldıktan sonra öğretmenler uygulamalı olarak proje ve
ders planları geliştirdiler. 
Tanzanyalı öğretmenler kendi sınıflarında öğrencileriyle
uygulamak üzere gerçek ihtiyaçlara dayalı öğrenme
süreçleri kurguladılar. Tüm öğretmen grupları hayatın
içinden seçtikleri problemlerin nedenlerini, çözüm
yollarını ve kendi çözümlerini nasıl geliştirebileceklerine
dair proje raporlarını yazdılar. Öğretmenlerin geliştirdiği
projelere bazı örnekler; 
- Yağmur sularının neden olduğu sel felaketlerini önleme 
-İşitme engelli öğrencilerin eğitim öğretimde karşılaştıkları
problemleri aşma 
- Atık suların geri dönüştürülmesi 

-Okulda çevre temizliğinde kullanılacak çöp toplayıcı
geliştirme 
- Okulda yağmur sularının kullanılabilir hale getirilmesi
için bir sistem kurma
- Kâğıt atıkların yakıt olarak kullanılması
- Evsel atıklardan biyogaz elde edilmesi 
-Periskop kullanarak aynı anda birden fazla sınıfta
uygulama yapma
  Program çerçevesinde öncelikle lider nitelikli
öğretmenlere eğitim verilmeye devam edilmesi ve yerel
öğretmenlerin kendi meslektaşlarını eğitmeleri
öngörülüyor.

HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ TANZANYA' DA
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Öğretmenlerle yürütülen eğitimin paralelinde ayrıca
Rehema Vakfı Lisesi’nde okuyan 220 öğrenci ile de 2
günlük atölye çalışması yapıldı. STEM ve Hârezmî
Modelleri’nin kısa bir tanıtımı yapıldıktan sonra öğrenciler
de gruplara ayrılarak kendi hayatlarının içinden bir
problem seçtiler. Her grup, problemden ne kadar süredir
kimlerin etkilendiğini, problemin nedenlerini ve çözüm
yollarını, çözümü uygulamak için nelere ihtiyaç
duyacaklarını gösteren posterlerini hazırladılar. Eğitimin
son günü okul bahçesinde büyük bir fuar alanı
oluşturuldu ve poster sunumlar sergilendi. Eğitime katılan
öğretmenler fuarı ziyaret ederek öğrencilere ilk geri
bildirimleri verdiler. Öğrencilerin geliştirdiği projelere bazı
örnekler; 

- Okulda astrolojik araştırma nasıl yapabiliriz?
- Tuzlu suyu nasıl arıtabiliriz?
- Sıtmanın olumsuz etkilerini nasıl azaltabiliriz?
- Selleri nasıl engelleriz ve sel sularını nasıl
kullanabiliriz? 
- Tifonun yaygınlaşmasını nasıl engelleriz? 
- Atık bertarafı için okulda ve şehrimizde ne
yapabiliriz? 
- Makine kullanma eğitimini eğitimimize nasıl
dâhil edebiliriz?
- Durgun suların neden olduğu tehlikeleri nasıl
engelleyebiliriz?

Eğitimin son günü yapılan sertifika törenine eğitime
katılan tüm öğretmenler ve öğrencilere hitaben TİKA
Tanzanya Koordinatörü Halil İbrahim OKUR, Rehema
Vakfı Tanzanya Temsilcisi Musab DEMİRLENK, Rehema
Vakfı Genel Müdürü Zübeyr SALUM, Tanzanya Eğitim
Bakanlığı Müfettişlerinden Pinga JUMANNE ve TİKA
Eğitim Projeleri Koordinatörlüğünde aynı zamanda
eğitmen olarak görevli Recep ÇETİNKAYA konuşmalarını
gerçekleştirdiler.

HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ TANZANYA' DA
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NİŞANTEPE ANAOKULU HÂREZMÎ  EĞİTİM MODELİ
ÇALIŞMA SÜRECİ
Hârezmî Eğitim Modeli, okulumuzda 5 yaş grubunda bir
sınıf ile Kasım ayı itibariyle uygulamaya başlamıştır. 
Okul bahçesindeki oyun parkının tadilat nedeni ile kapalı
olması çocukların açık havada (bahçede) zaman
geçirmesinin önünde engel değildi. Her şey “Bahçede
neler yapabiliriz?” sorusu ile başladı. Kurallı oyun
oynama, inceleme yapma gibi öneriler getirilip beyin
fırtınası yöntemi ile ortaya çıkan öneriler değerlendirildi.
Getirilen öneriler denenip bittiğinde açık havada
(bahçede) kalma isteği devam etmekle beraber yapacak
bir şey yoktu. Açık havada (bahçede) daha çok zaman
geçirmek için neler yapabiliriz? Bizim HİS cümlemiz oldu.
Sorgulamalar açık hava sınıfı oluşturmaya evrilirken
sınıfın istenen özellikleri çocuklar tarafından resimlendi.
Resimlerden yola çıkarak oluşturulabilecek bir “Açık Hava
Sınıfı”nın temelleri atılmış oldu. Okulumuz ile işbirliği
protokolü bulunan bir kurum ile “Açık Hava Sınıfı” fikri
paylaşıldı. Çocukların çizimlerine esas olarak bir Açıkhava
sınıfı tasarımı hazırlandı. Sınıf içi ve bahçe etkinlikleri,
oyunlar ve atölye köşeleri etkinlikleri, mutfak etkinlikleri,
boyama etkinlikleri, tohum ekimi etkinlikleri, geometrik
şekilleri tanıma ve ölçme etkinlikleri ile açık hava
derslerinin provalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

 Hârezmî  Eğitim Modeli; öğrencilerimizin eğlenirken
öğrenmesini, yenilikçi fikirleri ve farklı bakış açılarının
kabul görmesini, yaparak yaşayarak öğrenmesini
destekliyor. Ders sonrasında uyguladığımız
değerlendirme çalışmalarında öğrencilerimizin kendilerini
sevinçle ifade ettikleri, Hârezmî ders saatlerini
sabırsızlıkla bekledikleri görülmüştür.
Hârezmî  Eğitim Modeli Okul Ekibi

NİŞANTEPE ANAOKULU   “AÇIK HAVA SINIFI”
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Eğitim sistemleri günümüzde kendi öğrenmesini
planlayabilen, teknolojiyi etkili kullanabilen, araştırıp
sorgulayabilen bireyler yetiştirmekle sorumlu hale
gelmiştir. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda
durmaksızın değişen ve gelişen dünyada bir bilgiyi
öğrenmek ve özümsemek bir sonuç getirmemekte.
Bilginin anlamlı hale getirilmesi günlük hayata
uyarlanabilir ve ihtiyaçları karşılıyor olması gerekiyor.
Öğrencilerin bu nitelikleri kazanması ve bu becerilerle
donanması öğrenciyi merkeze alan eğitim modelleri ile
mümkün. Yenilikçi, yaratıcı ve problem çözmeye dayalı
yaklaşımların bireylerin öğrenmesine yapacağı katkının
yanında ekonomik ve kültürel kalkınma için de önemi
büyük.
Hârezmî  Eğitim Modelinin üzerinde şekillendiği beş
temel zemin bulunuyor.
-Bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata uyarlanması
-Programlama ve öğretim araçları ile bilgisayar bilimi
öğretimi ve öğrenme ortamında etkin kullanımı
-Disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar öğretimi
-Robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin
gerçekleşmesi ve bilgisayar bilimi öğretimi
-Sosyal bilimlerle diğer bilimlerin bütünleştirilmesi ile
bilgisayar bilimi öğretimi

Ders tasarımı bu beş zeminden en az ikisini içerecek
şekilde planlanıyor. Veriye dayalı olarak öğretmen ve
öğrenci tarafından hayatın içinden sorunlar belirleniyor.
Bu sorunlar yerel ulusal ya da evrensel ölçekte
belirlenebiliyor. Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun
olarak yönetilen öğrenme sürecinde öğrencilerin
problemleri tanımlaması, çözüm için algoritma
tasarlaması, problemi çözme adımlarını değerlendirmesi
ve programlamayı kullanarak yenilikçi çözümler üretmesi
bekleniyor. Süreç boyunca öğrenenlerin tüketim odaklı
değil üretim ve çözüm odaklı bakış açısını kazanması
amaçlanıyor.
İlkem koleji anasınıf öğrencilerimiz ile bu serüvende
yerimizi aldık. 
İlk hafta öğrencilerimiz ile tanışma oyunu gerçekleştirdik.
Oyunumuzun adı "kapak at ismini sor" böylelikle iletişim
haline geçtik. Daha sonra harezmi eğitim modeli nedir ve
nasıl yürütülür bilgisini verdik. Sonra çocuklara
"paylaşmak nedir, neleri paylaşa biliriz?" gibi sorular
yönelttik. Ve ardından bir drama gerçekleştirdik.
Çocukların problem nedir nasıl çöze biliriz gibi soruların
cevaplarını istedik.
İkinci hafta ise aynı heyecan ile harezmi grubumuz
biraraya geldi. Çocuklarımızın en sevdiği renkli toplar ile
oyunumuzu oynadık. Oyunumuz da ilk hedefimiz
paylaşmayı hedeflemekti. Çocuklarımız aynı zamanda
renkleri, sayıları ele almış oldu. Çocuklarımızın oyunu
yönetmesi ve söz hakkının onlarda olması oldukça keyifli
geçmesini sağladı. 
Üçüncü hafta ise his cümlemizi keşfettik. 
‘Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.’ 
Ve his cümlemize dayanarak yön oklarıyla uygulamaya
devam ettik. Aynı zamanda 3N formumuzu deneyimledik.
Hârezmî  projesi sayesinde çocuklarımıza hem kendilerini
keşfetmelerini sağladık hem de canva, web2.0
programlarını vb. araştırıyoruz, öğreniyoruz. İş birliği ve
yaratıcılığımızla projemizi geliştirmeye devam edeceğiz.

ÖZEL ÇATALCA İLKEM KOLEJİ DER Kİ;
 ''PAYLAŞTIĞIN SENİNDİR, BİRİKTİRDİĞİN DEĞİL''
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Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu’nda 
Bir Hârezmî  Masalı

Bir varmış bir yokmuş, ülkenin birinde okul çokmuş. Bu
okullarda her şeyi öğrenmek isteyen meraklı çocuklar
varmış. Okulun birinde farklı öğretmenler bir araya
gelmiş ve “biz çocuklara nasıl daha da nitelikli bir eğitim
verebiliriz” demişler. Sonra yıllar yıllar evvel uzak bir
ülkede yaşamış matematik bilim insanı olan Hârezmî’yi
hatırlamışlar. Bizler de onun gibi düşünen, üreten, analiz
eden… öğrenciler yetiştirmeliyiz demişler. Hep birlikte
ders için sınıfa girmişler. Çocuklar 4 öğretmeni aynı anda
sınıfta görünce çok şaşırmış. Öğretmenler çocuklara
uygulama farklılığının sebebini anlatmış ve bundan sonra
hep birlikte çalışma yapacaklarını bu çalışmanın adının da
Hârezmî  Eğitim Modeli olduğunu ifade etmişler. Daha
sonra “Problem Nedir?” “Hangi durumlar problem
olabilir?” diye anlatmış ve çocuklardan kendi
problemlerini bulmalarını istemişler. Çocuklar düşünmüş
taşınmış, araştırmış, incelemiş, etraflarına bir bakmışlar ki
ağaçları yeteri kadar tanımıyorlar. Ama bu bir problem
mi? Yoksa sadece biz mi tanımıyoruz? Diye düşünmüş ve
okuldaki diğer sınıflara gitmişler sormuşlar
soruşturmuşlar hiç kimse bilmiyor. O zaman anlamışlar ki
evet bu bir problem! Sonra evlerindeki büyüklerine
sormuşlar; onlarla birlikte araştırmalar, doğa gezileri
yapmışlar, ağaçlarla ilgili tespit ettikleri problemin bütün
alanlarını incelemişler ve bulgularını (Etrafta neden az
ağaç var? Ağaç yaprakları, gövdeleri, tohumları…neden
farklı? Neden bütün ağaçlar yaprak dökmez? Ağaçların
diğer canlılar üzerinde etkileri, insanların doğaya
verdikleri zararın sonuçları) sınıfta diğer arkadaşlarıyla
paylaşmaları için aileleriyle birlikte hazırlık yapmışlar. Bir
süre sonra öğretmenler acaba çalışmamız etkili mi diye
düşünmüş ve çocuklara bazı sorular sormaya karar
vermişler. Bunlar; derslerde ne öğrendin, ne hissettin, ne
merak ettin sorularıymış. Verilen cevaplarda çocukların
çok heyecanlı, şaşkın, mutlu, öğrenmeye hazır olduklarını
görmüş ve evet doğru yoldayız diye düşünmüşler. Her bir
öğretmen bu problemi kendi uzmanlık alanında ele alıp
çocuklara rehberlik ederek çözüm yollarını hep birlikte
aramış.

       
       n sonunda bir bakmışlar ki öğrencilerde birçok
 kazanım sağlanmış. Bunlardan bazıları; hayatlarına dair
problem oluşturabilecek hususların tespit ve ayrımını
yapmak, geleneksel ve güncel iletişim araçlarından
araştırma yapmak, dijital uygulamaları kullanabilmek,
grupla işbirliği halinde çalışmak, öğrenme
motivasyonlarının artması...gibi kazanımlardır.
Özetle; bütün gelişim alanları desteklenmiş, en önemli
kazanım olan “öğrenmeyi öğrenme” gelişimi
gerçekleşmiş. Aileler eğitime doğrudan dahil olduğundan
eğitim sürecine dair toplumsal bir bakış kazandırılmış.
Öğretmenler bireysel uyguladıkları çalışmaları ekip olarak
uyguladıkça diğer arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde olup
birbirlerini mesleki anlamda beslemişler.
Görülmüştür ki “Disiplinlerarası Eğitim Yaklaşımı”
eğitimin bütün paydaşlarına büyük katkı sağlamış.
Masal bu ya; Gökten üç elma düşmüş biri çocuklara yol
gösteren öğretmenlere, diğeri her durumda eğitime
destek veren velilere, bir diğeri de bu işin asıl mimarı
öğrencilere…

Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu
Hârezmî  Modeli Ekibi

NURTEN YILDIRIM SANCAK ANAOKULU’ NDA
“ ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME ”
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 Mentimeter ile slogan, Chatterkid ile varlıkları
konuşturarak empati becerisini geliştirme, Storyjumper
ile keşfettiğimiz problemin hikayesini oluşturmanın yanı
sıra Wordwall ile eğitici oyunların yer aldığı Web 2.0
araçları ile teknolojiyi eğitimde aktif bir şekilde
kullanmaya özen göstermekteyiz. 
 Çocukların sürecin başından itibaren Hârezmî Eğitim
Modelin'de olduğu gibi bilimsel süreç yöntemlerini
kullanabilmelerine, problemleri keşfetmelerine, teknolojik
aletlerle nasıl üretebileceklerine yönelik farkındalık
oluşturmalarına, bilgi işlemsel düşünme becerilerini
kazanmalarına rehberlik edilmektedir. Çevre Kirliliği
konusu üzerinde çalışmak isteyen çocuklarımızla
uygulama sürecimiz keyifle devam etmektedir. 
2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı ile beraber başlamış
olduğumuz Hârezmî Eğitim Modeli ile bugüne kadar
gelmiş olduğumuz süreçte eğitim programı, çocuk ve
öğretmenlik mesleki gelişimi açısından çeşitli
gözlemlerimiz oluşmuştur. 

1 Hârezmî  Eğitim Modeli çalışma ve görsellerimiz:
https://tr.padlet.com/mineolcay07/mxih47nr36hnxoc9
 

 Günümüz toplumlarında çağdaş uygarlığın ötesine
geçilebilmesinde, ihtiyaçlara uygun biçimde yenilenmeyi
merkeze alan kaliteli bir eğitim alt yapısının oluşturulması
öne çıkmaktadır. Dolayısıyla merkezinde çocuğun yer
aldığı okul öncesi eğitim önem arz etmektedir. Söz
konusu çocuk, içine doğduğu dünyaya ilgi duyan, merak
eden, keşfetmeyi seven, gelişmeye hazır bir canlıdır
(Gönen (Ed.), 2015). Bu kapsamda, Hârezmî  Eğitim
Modeli, okulda öğrenilen teorik bilginin, çocuk tarafından
günlük hayatta kullanılabilmesini ve tüketen değil, üreten
bir neslin yetişebilmesi üzerine kurulmuştur. 
  Güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel
araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri
ile değerlendirip güncelleyen bir yapıya sahip olan
Hârezmî  Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak
nasıl üretebileceklerini keşfetmelerini amaçlamaktadır.
Harezmi Eğitim Modeli, çocukların/öğrencilerin günlük
hayattaki problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere
algoritma tasarlayan, sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip
programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler
üretme sürecidir. 
  
Oyun, okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için en uygun
öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli
düzenlenmelidir (MEB, 2013). Hârezmî Eğitim Modeli ve
okul öncesi eğitim programı rehberliğinde oluşturulan
etkinliklerimizde temele aldığımız husus da oyun
olmaktadır.  
 Süreç boyunca beyin fırtınası ile fikirlerimizi sınırlama
olmaksızın ifade edebilme, sohbet, vızıltı grupları ile
eleştirel bakış açısı, P4C ile farklı fikirlere saygı duyarak
durum ve olaylar üzerinde derinleşebilme, balık kılçığı ile
keşfettiğimiz problemi alt boyutlarına ayırabilme, oyun ile
disiplinlerarası bağlantıları pekiştirebilme, kavram haritası
ile sorunları anlaşılır kılabilme, zihin haritası ile olayları
sembolize edebilme, drama ile problemleri canlandırma
ve çözüm yollarını somutlaştırabilme, gözlem ile yeni
keşifler yapabilme, akran değerlendirmesi ile grubun
farkında olabilme gibi çeşitli yöntem ve teknikleri
kullanmaktayız. 
Teknolojik aletlerin ve internetin eğitimde işlevsel
yönünü görerek doğru kullanıma yönelik farkındalık
geliştirebilmek adına birçok uygulamaya yer vermekteyiz.
 

TOKİ MİMAR SİNAN  ANAOKULU
''TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN BİR NESİL''
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 Katılım gösteren veliler, çocuklarının problem çözme,
çevresine karşı duyarlı davranma, iletişim, işbirliği ve
yaratıcı düşünme becerilerinde gelişme olduğunu
gözlemlemişlerdir. 
 Çocukların bu modelle birlikte çevrelerine karşı daha
duyarlı olmaya başlarken, dünyadaki değişime ve
yeniliklere karşı da daha farkında olduğu gözlenmiştir.
Çalışmalarımızda Hârezmî Eğitim Modeli’nin Okul Öncesi
Eğitim Programına başarılı şekilde entegre edildiği
görülmüş olup, esnek, oyun temelli olan Okul Öncesi
Eğitim Programıyla uyumlu olduğu deneyimlenmiştir.
Model, eğitim programının bütünleştirilmiş etkinlikleri ile
disiplinlerarası  yaklaşımı pekiştirmektedir. Ayrıca bilimsel
düşünme becerileri, bilgi işlemsel düşünme becerileri,
dijital okur yazarlık becerileri ve eleştirel düşünme
becerilerini çocuklara kazandırarak okul öncesi eğitim
programının zenginleşmesini sağlamıştır. 

Kaynakça: 
- Gönen, M. (Ed.) (2015). Çocuk Edebiyatı (2. Baskı).
Ankara: Eğiten Kitap. 
https://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harez
mi-egitim-modeli-nedir/ - Kandır, A., Uyanık, Ö. & Yazıcı,
E. (2011). Eğlenceli Etkinliklerle Okuma Yazmaya
Hazırlık, Ankara: Efil. 
 - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
(2013). Okul Öncesi Eğitim Programı,
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pd
f

 Çocukların daha aktif olduklarını, karşılaştıkları
problemlere yönelik neden sonuç ilişkisi kurabildiklerini,
farklı çözüm yolları geliştirebildiklerini, problem bulma,
problemi fark etme ve  probleme çözüm üretebilmeye
ilave öz güven gelişimlerinde olumlu anlamda ilerleme
kaydedildiğini gözlemlemekteyiz. Problemlere karşı bilgi
işlemsel düşünme becerilerinde farkındalık oluştu ve
halen gelişimleri devam etmekte. Süreçte çocuklar
okulun farklı sınıflarında eğitim gördükleri için kendi sınıf
öğretmenlerine ve ebeveynlerine yönelik web tabanlı bir
gözlem formu oluşturarak değerlendirmelerini sağladık ve
aşağıda belirtilen sonuçlara ulaştık. 
Öğretmen Gözlemleri2: 

 Katılım gösteren öğretmenlerin hepsi modelin faydalı
olduğunu ve çocukta iletişim becerilerinin arttığını ifade
etmektedir. Katılım sağlayan 9 öğretmenden 8’i
çocukların iş birliği becerilerinin arttığını söylerken, 7
öğretmen eleştirel yaratıcı düşünme becerilerinde
gelişme gözlemlediğini ifade etmiştir. 
Veli Gözlemleri2: 
2https://padlet.com/mineolcay07/hrzmigzlmrpr

TOKİ MİMAR SİNAN  ANAOKULU
"TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN BİR NESİL"
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  Hârezmî  Eğitim Modeli alışılagelmiş eğitim sisteminin
dışına çıkmaktır. Burada merkezde öğrencinin olduğu,
öğretmenin sadece rehber olduğu gerçeği, uygulamalarda
kendini göstermektedir.
 HEM sınıfının oluşması ( öğrenci belirleme), konunun
belirlenmesi (HİS), çözüm yollarının bulunması ve
uygulanması tamamen öğrencilerin aktif katılımı ile
olmaktadır.
 HEM sınıfı için öğrenciler belirlenirken -tıpkı kırdaki en
güzel çiçekleri değil de en farklı olanı seçmek için- farklı
çalışmalar yapıldı. Çünkü HEM sınıfı farklı düşünen, farklı
bakabilen bir sınıf…
 Rengarenk çiçeklerden oluşan sınıfta, kendilerini ve yakın
çevrelerini ilgilendiren sorunları bulmak için araştırma,
röportaj, anket gibi değişik yöntemler kullandılar. Bu
yöntemleri kullanırken kendilerindeki potansiyelin de
farkına vararak burada olmaktan mutlu oldular. Ve
kendileriyle gurur duydular. Çünkü HEM öğrencisi olmak
ayrıcalıklı olmak demekti (sınıf içinde de, okul genelinde
de).

 Yapılan çalışmaların sonucunda herkesi ilgilendiren ortak
problemimiz bulunmuştu: Köyden sebze ve meyve neden
gelmiyor?

 Hârezmî Eğitim Modeli tek taraflı bir öğrenme modeli
değildir. Burada; öğretmen öğretmenden, öğrenci
öğrenciden ve öğretmen ile öğrenci birbirinden
öğreniyor. Çünkü burada öğrenmenin adı ve yaşı
yoktur…

 EMNİYETTEPE İLKOKULU HAREZMİ SINIFI DER Kİ; 
ÖĞRENMENİN ADI VE YAŞI YOKTUR

  HEM sınıfı demek eğlenceli bilim demek. Çünkü
öğrenciler hayatın içinden sorunu bulurken, çözüm
yollarını araştırırken ve çözüm yollarını uygularken
bilimden yararlanarak, onu eğlenceli hale getirerek yola
devam ederler. Öğrenciler yıllardır not kaygısıyla
yaptıkları dersleri, bu kaygıyı yaşamadan içlerinden geldiği
için yapınca çok daha mutlu oluyorlar.
 Harezmi dersinin olduğu günü ve saati sabırsızlıkla
beklemek ne güzel!..
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 Okul öncesi dönem çocukların kendi doğalarında var olan
öğrenme sevgisini genel bilgi birikimlerini
zenginleştirdikleri, başkalarıyla ilişki kurma, uzlaşma gibi
sosyal beceriler geliştirdikleri çevreye ve dünyaya
açıldıkları dönemdir. İşte tam da bu noktada Hârezmî 
 Eğitim Modeli bize farklı bir kapı aralamaktadır.
Arnavutköy İlçesi Toki Taşoluk Anaokulu öğretmenleri
olarak 5 öğretmen ve 15 öğrenci ile bizler de bu süreçte
yerimizi aldık. Aynı anda birden fazla öğretmen olarak
derse girdiğimiz bu süreçte her birimizin öğrencilere
dokunuşu ve birbirimize olan katkımız paha biçilemez.  
 Peki bu süreçte neler yaptık
  Uygulamanın ilk haftasında çocuklar, yakın ve uzak
çevrelerindeki problemleri gözlemlediler ve sınıfta
tartışmak üzere birer problem belirlediler. Belirledikleri
problemler oylamaya sunularak en çok oy alan “Okul
Bahçemizde Farklı Alanların Olmaması” problemi Hayatın
İçinden Sorun (HİS) cümlesi olarak belirlendi. Ardından
okul bahçemizde alan gezisine çıkılarak gözlem yapıldı.
Problem, okulumuzun bahçesinde farklı bitkilerin
olmaması, hayvanların olmaması, dinlenme alanlarının
olmaması, parkurun olmaması, spor alanlarının olmaması,
oyun alanlarının olmaması, çitlerin güzel olmaması, farklı
yerlerin (zeminlerin) olmaması olarak sekiz alt probleme
ayrıldı. Her bir alt problemin çözüm yolları ile ilgili
araştırma süreci başladı.
 

Üzerinde çalışılacak ilk alt problem “Çitlerin Güzel
Olmaması” olarak belirlendi. Çocuklar, dünyadaki farklı
anaokullarını incelediler ve hayallerindeki çitleri
tasarladılar. Gelen tasarımlar üzerine değerlendirmeler
yapıldı; strafor üzerine dil çubukları yerleştirip boyayan
çocuklar, çit modellerini tamamladılar. Ardından bahçeye
çıkan çocuklar, bahçedeki çitleri boyayıp buldukları
çözüm yolunu yaparak - yaşayarak gerçekleştirmiş
oldular.

TOKİ TAŞOLUK ANAOKULU DER Kİ ;
"ÇOCUK ;TIPKI PARMAK İZLERİMİZ GİBİ BENZERSİZ VE
DEĞERLİDİR. ÇOCUĞUN ÖNÜNÜ AÇIN GELECEĞE IŞIK SAÇIN !"
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İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hârezmî  Eğitim Modeli’ni uygulayacak öğretmenleri
olarak birlikte çalışmak üzere belirlediğimiz öğrencilerle
ekip içi iletişimleri güçlendirmek adına tanışma
etkinlikleri ile çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerin
günlük hayatlarında karşılaştıkları / gözlemledikleri
problemlerden örneklerle bilimsel yöntem ile problem
çözümlerinden bahsettik. Hârezmî Eğitim Modeli
kapsamında üzerinde çalışacağımız konuyu ‘’Akılcı ilaç
kullanımı’’ olarak belirledik.
Konunun belirlenmesinin ardından okulumuz öğrenci ve
öğretmenleri ‘’Akılcı ilaç kullanımı‘’ konulu anketimizi
uyguladılar. Elde ettiğimiz verilerle değerlendirme
yaparak ilaç kullanımı konusundaki bilgi eksikliklerini
analiz ettik.

Uyguladığımız anket doğrultusunda ilaç kullanımı
konusundaki bilgi eksiklikleri ile ilgili veriler elde ettik.
Ayrıca öğrencilerimizin eczacı ve sağlık personelleri ile
yaptıkları röportajlar da anketlerden elde ettiğimiz
bilgileri doğrular nitelikte oldu. Röportajlarda en büyük
sorunlardan birinin reçetesiz antibiyotik kullanımı
olduğunu tespit ettik. Her durumda her hastalıkta
antibiyotik kullanmanın doğru bir tutum olmadığını
kanıtlamak amacıyla farklı ortamlardan (kağıt para, cep
telefonu, kullanılmış maske yüzeyi vb) bakteri örnekleri
alarak besiyerine ekim yaparak ve antibiyotik emdirilmiş
diskler kullanarak antibiyotiklerin etkilerini
gözlemleyebileceğimiz bir deney yapmayı planladık. 

Tüm bu çalışmaların sonrasında bir ilaç firmasına
düzenleyeceğimiz gezi ile ilaçlar ve etken maddeleri ,
bilinçsiz kullanımla artan ilaç tüketimi , kullanılmayan
ilaçların geri dönüşümü ile maliyetin azaltılabilmesi
konusunda bilgi edinmeyi hedefliyoruz. 
Çalışmalarımızın sonucu olarak edindiğimiz tüm bu
bilgileri bir sanal kitapçıkta toplamayı hedefliyoruz. Bu
kitapçıkta bilgilerin seçilecek pilot bölgelerde (okul
,eczane vb) yaygınlaştırılması ile;
*Bilinçsiz ilaç kullanımının azalmasını ,
* Gereksiz yere fazla ilaç kullanımı ya da doktora
danışmadan ilaç kullanımı sonucu oluşan hastalıkların
önüne geçilmesini,
* Gereksiz yere ilaç tüketiminin azalması sonucunda
hammadde israfının önlenmesini,
* Gereksiz tüketimin azalması ile oluşacak bütçeyi yine
sağlık alanında maliyeti yüksek bazı ilaçların temini için
kullanılması üzerine çalışmaların yapılmasını hedefledik.

 

 İBRAHİM ÖZAYDIN MESLEKİ  VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
"SAĞLIK İÇİN,  BİLİNÇLİ İLAÇ İÇİN!"
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Bu fikirler sınıf içerisinde tartışılmış ve belli afiş
çalışmaları öne çıkarılmıştır. Yaratıcılık ve etki oranını
arttırabilmeleri için Web 2.0 araçlarından olan Canva
programı hakkında bilgiler verilmiş ve nasıl kullanmaları
gerektiği uzman öğretmen tarafından, öğrencilere
öğretilmiştir. Daha sonra tartışılan fikirler göz önünde
bulundurularak, slogan içeren etki ve kapsayıcılığı yüksek
olan afişler tasarlamaları istenmiştir. Bu afişleri
tasarlarken Web 2.0 araçlarından faydalanmaları da
önerilmiştir. Bu çalışmaların sonunda öğrencilerin grup
çalışması, işbirliği, teknolojinin iyiye kullanımı ve problem
çözme becerileri gibi kazanımları kullanmayı
öğrenecekleri öngörülmüştür. Bu kapsamda öğrenciler
teknolojiyi de kullanarak teknolojinin kötüye kullanımı ile
ilgili mesaj verebilmişlerdir. Böylece teknolojinin iyiye ve
kötüye kullanımı arasında farkı öğrenip, soruna yönelik
daha somut ve gerçekçi çözüm önerilerini üretebilmeleri
sağlanmıştır.

  Arnavutköy İlkokulu ekibi olarak 4 yıldır Hârezmî Eğitim
Modeli Uygulama okuluyuz. Bu sene okul olarak 2 ekip ve
12 öğretmenle sürecin içerisindeyiz. Hârezmî Eğitim
Modelinde ekip olabilmek çok önemli. Bu süreçte
ekibimizden desteğini esirgemeyen Okul Müdiremiz Sayın
Mihrican Yıldızbaş’a ayrıca teşekkür etmek istiyoruz.
Hârezmî Eğitim Modeli anlatılmaz yaşanır nitelikte olsa da
kısaca bu sene yaptığımız etkinliklerden bahsetmek
istiyoruz.

   Hârezmî  Eğitim Modeli çerçevesinde ilkokul
kademesinde yapılan problem belirleme çalışmaları
sonucunda öğrenciler “Teknoloji Bağımlılığı” problemini
belirlediler. Bu problemin ispatı için geçerliği ve
güvenirliği yapılmış, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış “Teknoloji
Bağımlılık Ölçeği” uygulanmıştır. Bu envanter sonuçlarına
göre anlamlı düzeyde bir teknoloji bağımlılığı sorunu
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre çalışmalara
başlayan öğrenciler beyin fırtınası, zihin haritası balık
kılçığı gibi teknikleri kullanarak derinlemesine çalışıp
çözüm önerileri geliştirmeye başlamıştır. Öncelikle sosyal
bilinçlendirme yöntemi ile problemin çözümüne başlamak
isteyen öğrencilerimiz, bu kapsamda afiş ve pankart
çalışmaları yaparak, soruna karşı farkındalık kazandırmak
istemişlerdir. Kendi aralarında dört, beş kişilik gruplar
oluşturarak ne tür anketler yapabilecekleri üzerinde
tartışmaları istenmiştir. 

ARNAVUTKÖY İLKOKULU
TEKNOLOJİNİN  ETKİN KULLANIM ÇALIŞMALARI
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 Erken dönemde okuma alışkanlığı kazanan çocukların
kelime hazinesi ve düşünme yeteneği artmakta buna bağlı
olarak yaratıcı zekâ, dinleme ve konuşma yeteneği
gelişmektedir. Kitap, çocukların bilişsel, duygusal, psiko-
motor gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki
gelişimlerine de doğrudan etki eden önemli bir araçtır.
Çocuklar kitap sayesinde düşünme, problem çözme,
yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına
sahip olurken, doğaya, insanlara, doğada gördüğü diğer
canlılara ve olaylara karşı da hassasiyet
geliştirmektedirler. Bunun yanı sıra kitap, çocukların
kişilik gelişimine katkı sağlamakta, duygusal ve ruhsal
ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli ölçüde etki
etmektedir. 
      Teknoloji ile erken yaşta tanışan, çok fazla uyarıcı ile
karşılaşan çocukları, kitapların renkli dünyalarıyla
tanıştırmak kolay olmasa da düşünen, fikir üreten,
düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru
bilgiyi ayırt edebilen bireylerin sayısının artması için,
çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının
kazandırılması adına çaba sarf etmek gerekmektedir. TV
seyrederek, bilgisayar oynayarak büyüyen çocuklar,
giderek okuma yeteneklerini kaybetmekte ve okumanın
sağladığı olanaklardan mahrum kalmaktadırlar. 
İşte tam da bu noktada “Hayatın ritmini bozarsa teknoloji
unutma kitapla düzeltirsin o ritmi!” sloganıyla Hârezmî 
 yolcuğumuza başladık.Çevremizdeki problemleri
gözlemledik. Çocukların gözlemleri sonucunda bilinçsiz
teknoloji kullanımının kitap okuma oranını azalttığını
belirledik. Afiş çalışmaları yaparak ve problemimizi
dramalaştırarak  daha iyi anlaşılmasını sağladık. Çocuklar
yazmış oldukları hikayelerden  “Kitaplar dile geldi”
metnini drama yöntemiyle canlandırdılar. Bu süreç onlar
için çok eğlenceli geçti.  Kitap okuma alışkanlığını nasıl
kazandırabiliriz, nasıl daha eğlenceli hale getiririz derken
“Sesli Kütüphane” projemizi hayata geçirmeye karar
verdik. Hârezmî  yolculuğumuza bilişim teknolojilerinden
faydalanarak devam ediyoruz. Başlangıç olarak algoritma
kavramını benimseyen çocuklar sonrasında blok tabanlı
kodlama programı olan scratch ile eğitimlerine devam
ediyorlar.  

Algoritma konusunun iyice kavratılması aşamasında
öğrenciler robot taklidi yaparak başka bir öğrencinin çay
demleme komutlarını yerine getirerek konuyu
pekiştirdiler. Cemal Reşit Rey Hârezmî ekibi olarak
öğrencilerimizle birlikte bu yolda çok heyecanlı ve emin
adımlarla ilerliyoruz. Sesli kütüphanemizi hayata geçirmek
için sabırsızlanıyoruz. 
Kaynakça:(http://egitim9.spaces.live.com/blog/
cns!648C44713EDABD23!169.entry).
(www.cocukvegenc.com/?p=133)
CEMAL REŞİT REY İLKOKULU EKİBİ

CEMAL REŞİT REY İLKOKULU “HAYATIN RİTMİNİ BOZARSA
TEKNOLOJİ, UNUTMA KİTAPLA DÜZELTİRSİN O RİTMİ!”
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 Genç yaşta teknolojiyle harmanlanmış, buram buram
matematik kokan küçük mimarlar yetiştiriyoruz. Öyle bir
mimar ki doğaüstü olaylara göğüs gerebilecek, her türlü
tehlikeye karşı tedbir alabilecek, suyun her damlasını
kendi lehine kullanabilecek üstün bir ırk... Bir sorunu ele
aldığında tüm ayrıntısına kadar çözebilen, günümüzde
popüler olan robotik yazılımların işleyişine hakim, özgün
tasarımlar yapabilen yeni nesil muhteşem MİMARLAR! Ve
onların eğitimin her aşaması sıra dışı, yaratıcı ve zekâ
aktiviteleri ön planda… 
Projemizin hedefi; dünyamız sular altında kaldığında
ülkemizin ilelebet payidar kalabilmesini sağlamaktır. Tüm
yaşam formumuzu koruyabilen, suyun üzerinde yüzen
kara parçaları üreteceğiz ve bu kara parçalarının üzerinde
tüm halkımıza yetecek kadar topraksız tarım ve seralar
yapılabilecek. Aynı zamanda enerji üretimi için güneş
panelleri, rüzgârgülleri olan ve sonsuz enerji kaynağımız
suyun gücünü kullanabileceğimiz dört bölgeden
oluşacaktır. Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgesi olası bir
tehlike ve doğal afet zamanında Doğu Anadolu’ya yani
kara parçasının suyun yüzeyine en yakın olan bölgesine 
 kitlenip kendini korumaya alacaktır. Ve böylece her
tehlikeye karşı gelebilecek, güçlü sağlam bir ülke
konumunda olacaktır. Ya da örneğin; kışın çetin geçmesi
durumunda Akdeniz Bölgesi, ana karadan ayrılıp ülkenin
refahı için orta yaş üstü insanlarımızı ekvatora daha yakın
bir bölgeye doğru seyahat edebilecektir. Ticaret amaçlı
Karadeniz Rusya’ya yaklaşabilecektir… 
Bu proje için öğrencilerimiz; sanki bir şehir bölge
planlamacısı ve bir mimar edasıyla çalışacak,
kültürümüzün çizgisinden ayrılmadan olağanüstü,
alışılagelmişin dışında ve yaratıcı yapıtlar ortaya
çıkaracaklardır. Maket aşamasında Ardunio programını
aktif olarak kullanmak öncelikli amaçlarımızdandır.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemini kullanmak
bizim için son derece önem taşımaktadır. Geleceğimiz için
son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu projeyi,
mimari maketimizi görsel bir şölene dönüştürüp en kısa
zamanda ülkemizle paylaşmak istiyoruz.

 OSMANGAZİ ORTAOKULU 1. EKİP

OSMANGAZİ ORTAOKULU “KÜRESEL ISINMA"
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Arnavutköy İlkokulu Hârezmî Eğitim Modeli  çalışmaları
kapsamında 1. Ekip olarak problemi anlama,
anlamlandırma ve bir problem çerçevesinde hareket 
 ederken ;
Isınma oyunları ile bireysel  ve grup farkındalığı,
birlikteliği oluşturarak ekip ruhuna büründük. 
Problem belirleme evresinde ‘su israfı’ temasıyla yola
çıktık. Bu bağlamda; veri toplama ve değerlendirme
sürecinde su ve su kullanımına dair araştırma ve
gözlemler yaparken, anket ve  röportaj  çalışmalarıyla
çevre bilincini de değerlendirmemize ekledik.
Hikaye tekniklerini öğrenerek edindiğimiz veriler
doğrultusunda hikayeler oluşturarak deneyimlerimizi
karakter üzerinden olay örgüsüyle hayata geçirdik. 
Canva programı üzerinden yaptığımız çalışmalarla bilgi
birikimlerimizin ifadesi sloganlarımızı afiş ve el broşürleri
hazırlayarak sunduk.
Su ve su tüketimine dair sayısal veri  ve tüketim raporları
hazırlayarak somut verilere ulaştık, ulaştığımız bu verileri
karşılaştırma fırsatı bulduk.

Hedefimiz bu yolda ilerlerken kendimize kattıklarımız ve
katacaklarımızı paylaşıp bizimle birlikte farkındalığını
yaşayacak ve yaşatacak bireylere ulaşmaktır. Yapacağımız
ve paylaşacağımız skeç, sunum, etkinlik ve oyunlar için
çalışmaya ve ilerlemeye devam ediyoruz.

 Piri Reis İlkokulu olarak bu sene ilk defe katıldığımız
Hârezmî eğitim modeli uygulamalarında öğrencilerimiz ile
birlikte güzel bir süreç geçirdik. Farklı oyunlar oynadık, el
becerimizi geliştirdik, hikayeler yazdık. 
 Problemimizi belirlerken çevremizde gördüğümüz pek
çok sorunun da farkına vardık. En çok oy alarak
belirlediğimiz his cümlesi birçok okulda yaşanan bir
sorunla ilgili oldu. Çocukların olumsuz davranışlar içeren
videolar izlemesi ve bu davranışları oyunlara yansıtması
öğrenciler için de sorun olduğunu, tüm okulun bu sorunu
aynı şekilde değerlendirdiğini tespit ettik. Alt
problemlerimizi oluşturarak olumsuz davranışlara
alternatif kuklalar yaparak his cümlesi hikayelerimizi
okuduk.
 Süreç boyunca 4 öğretmen ve 21 öğrenci ile yaptığımız
çalışmalara müdür yardımcılarımız Sedat UÇAK’ın ve
Melek ARSLAN’ın, koordinatör öğretmenimiz Dilek
KIRAN’ın destekleri ve katkılarıyla süreci daha rahat
ilerletmemiz konusunda bize yardımcı olmuştur. 
 Piri Reis ailesi olarak öğrencilerimizin aktif
öğrenmelerinin sağlanmasıyla yaparak, yaşayarak,
 farkındalık oluşturarak süreç içerisinde kalıcı öğrenmeler
gerçekleştirip sosyal ve zihinsel gelişim açısından bariz bir
fark oluşturduğunu görmek biz öğretmenleri ve aileleri
mutlu etmiştir. HİÇBİR PROBLEM ÇÖZÜMSÜZ
DEĞİLDİR.

''OLUMLU ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI, 
MUTLU OKUL ARKADAŞLIKLARI''
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     ocukluğumuzda en çok oynadığımız oyunlardandır
“Öğretmencilik”. Belki de o yüzden “Büyüyünce ne
olacaksın?” sorusuna verilen cevaplardan en çok
duyduğumuzdur “öğretmen olmak”. Her çocuk hayalinde,
oyununda geçer o kara tahtanın başına. Anlatır
içindekileri hayali öğrencilerine bir bir. O yüzden kutsal
belki öğretmenlik. Herkes biraz kendi çocukluğunun
öğretmeni diye… İçindekileri, merakını, hayallerini
keşfetmenin bir yoludur öğretmenlik. Her şey gibi o da
değişse de hala kutsal ve hala anlamlı. Bu kutsal mesleği
daha da anlamlı kılan anlar var ki öğrencilerin tüm
keşiflerine, meraklarına ve gözlerindeki öğrenme
pırıltısına tanıklık etmek. İşte Hârezmî öğretmenliği bu
tanıklığın en güzel hali. Derse “Bugün acaba ne oynarız?”,
“Neyi öğreniriz?”, “Neyi keşfederiz?” heyecanı ile gelen
öğrencilerin bu en özel anlarına ortak olmak. Kara tahta
başında ders anlatıp tüm öğrencilerin sizi pür dikkat
dinlediği zamanların çok ötesinde artık öğretmenlik. Her
gün yeni bir keşif ve öğrenci olma hali…

Hârezmî öğretmeni olmak içindeki o öğrenciyi her gün
besleme ve diri tutma hali aynı zamanda. Ezberleri
bozmak belki de… Bir masalı yeniden yazmak, yeni bir son
inşa etmek. Rapunzel’i kuleden kurtarmak için bir prense
muhtaç olmamak. Saçını uzatıp kuleden kurtulmak için bir
prense ihtiyaç duyan bir prensesten, kendini kuleden
kurtaracak yapıyı inşa edecek mühendis prensesler
yetiştirmek. Öğrencileri hazır bilgiyle başkalarından
medet uman bireylerden çıkarıp kendi masallarını
yazmaya yüreklendirmek… İşte Hârezmî öğrencisi ve
öğretmeni olmak her ders bu keşfedişe tanıklık etmek.
Ezberleri bozmak ve bilindik masallara yeni sonlar
yazmak demek. 

Hârezmî  öğretmeni olmakta bilindik masallara ezber
bozan sonlar yazan öğrenciler yetiştirme sorumluluğu.
Sizi merakla bekleyen öğrencilerinize her derste bir
keşfediş sunmak. Öğrencinin merakını ve gözlerindeki
öğrenme pırıltısını zirvede tutmak. Bunun için her derste
bir farklılık aramak bilindik masallara.

Hârezmî , öğrencinin kendi masalını yazdığı bir serüven
belki de… 

BİR MASALDIR HÂREZMÎ 
ŞEHİT ASKERİ ÇOBAN İLKOKULU
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Bu minik temel parçacıkları monte ederek; balık, penguen,
kuğu, çiçek, vazo gibi üç boyutlu nesne ve figürler ürettik.
Origami dönem boyunca severek yaptığımız bir uğraş
oldu ve adeta bir atölye gibi çalıştık. Hârezmî Çocukları
hem bıkmadan temel parçacıkları adeta bir işçi gibi üretti,
hem de minik parçaları monte ederek mühendislik
yeteneğini keşfetti. Basit bir kâğıt parçasına şekil vererek
görselliği gayet yüksek, adeta bir sanat eseri üreten
öğrencilerin kendine olan güveni arttı. İşin en zevkli tarafı
ise minik eller kâğıt katlarken yapılan sohbetlerin tadına
doyum olmamasıydı. Böylelikle matematik dersinde dahi
“Öğretmenim Origami Yapalım mı?” sorusunu duymak
olağan hâle geldi. 

 Tüm çocukların iletişim becerileri gelişti. Bıkmadan kâğıt
katlayan öğrenciler başarının en temel anahtarlarından
olan sabrı özümsedi. Parçaların katlanıp çoğaltılması
zaman aldığı için çalışmalarımızın % 80'i grup çalışmasıdır.
Parça üretimi için velilerden de destek aldık. Böylelikle
origami sanatı akşam oturmalarının olağan uğraşısı haline
geldi. 3D modüler origami sanatının el göz
koordinasyonunu artırmak, sabır yetisini yerleştirmek,
estetik bilinci geliştirmek, özgüveni arttırmak, işbirliği ve
dayanışmayı geliştirmek, kesirleri daha kolay kavramak,
matematik, geometri ve mühendislik yeteneğini ortaya
çıkarmak, üç boyutlu düşünme yetisini geliştirmek gibi
daha sayamayacağımız birçok faydası vardır. Zaman
içinde çocuklardaki olumlu değişimi gözlemlemek meslek
hayatımın en önemli deneyimlerinden biri oldu. Bu
nedenle origami sanatının ilkokuldan başlayarak seçmeli
ya da egzersiz ders olarak uygulanmasının çocul eğitimi
açısından çok faydalı olacağı inancındayım.

 Ayrıca bilim ve teknolojiye paralel olarak sosyal hayattan
uzaklaşan çocuklarımızın, doğal yetilerini ortaya çıkaracak
ve geliştirecek hobiler önem kazanmaktadır. Televizyon,
bilgisayar ve internetin bilinçsiz kullanımı nedeniyle
giderek artan ekran bağımlılığı sebebiyle azalan dikkat ve
konsantrasyonu artırır. Ekran bağımlılığı nedeniyle ellerini
yeterince kullanmayan çocuklarımızı el emeği ile
tanıştırmak ve sevdirmek, bunu yaparken de estetik
duyarlılığı en üst seviyeye taşımak önemlidir. Velilerden
aldığımız dönüşler, öğrencilerin 3D origami sanatıyla
tanıştıktan sonra ekran bağımlılığının önemli oranda
azaldığı yönündedir.
Kaynak israfını önlemek için iyi organize edilmiş bir atık
ayrıştırma ve dönüştürme sistemi şarttır. Gelecekte
çocuklarımıza daha güzel ve yaşanılası bir çevre bırakmak
için onları bu konuda bilinçlendirmek günümüz
yetişkinlerinin en önemli görevidir. Bu nedenle onların
öncelikle atık ayrıştırma ve dönüştürme konusundaki
duyarlılığını artırmak gerekmektedir. 
  O halde Hârezmî  Eğitim Modeli’nin özünü yansıtan
disiplinler arası yaklaşımdan hareket edersek ORİGAMİ
sanatının Hârezmi Eğitim Modeli’nin temel ilke ve
kazanımlarına çok uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.
 
 

 

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULUNDA
3D ORİGAMİ SANATI
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  Mimar Sinan İlkokulu 
 Başlangıçta ne olduğunu bilmeden ama heyecanla,
yeniliklere açık eğitim aşkı ile başladı bizim Hârezmî
Eğitim Modeli hikayemiz. Her öğrenci mutlaka bir gün bu
yolda yürümeli. Çünkü Hârezmî Eğitim Modeli; uzağından
yakınından, kenarından köşesinden her öğrenciyi aktif
olarak etkinliklere katmaktadır. Şöyle ki, normal bir ders
işleyişi sırasında ‘’Hadi bakalım şu durum için problemi
belirleyelim, sorunu çözelim.’’ dediğimizde öğrencinin
aklına matematik problemi gelir. ‘’Hani 3+5=? işlemi
nerede ki problemi çözeyim?’’ diye düşünebilir. İşte
Hârezmî Eğitim Modeli ile öğrenciler problemlerin sadece
matematiksel işlemlerden ibaret olmadığını anlayarak
günlük yaşama ait olan problem örnekleri ile değişik
tecrübeler kazanırlar. Bu tecrübeleri kazandıkça gözleri
ışıl ışıl parlar, yürekleri pır pır eder. Aynı heyecan ve istek
biz öğretmenlerin de yüzüne sirayet edince muazzam bir
eğitim öğretim ortamı oluşur. Şu da bir gerçek ki isteği,
heyecanı olmayan bir öğretmenseniz sakın ola bu işe
bulaşmayın, zira o zaman hem kendiniz hem de
öğrencileriniz için bir yük ortaya çıkarmış olursunuz.
 
Hârezmî Eğitim Modeli’ni yaşamak, yaşatmak;
öğrencilerinizin gözündeki pırıltılı heyecanı görmek- tıpkı
bir parça çikolatanın damağınızda bıraktığı tat gibi,
çayınızın yanında yediğiniz taze simit gibi- görmektir.
Bunu nereden mi anlıyorsunuz? Her ders bitiminde bir
sonraki hafta ne yapacağını, ne söyleyeceğini daha o
günden planlayan ve o dersi iple çeken öğrencilerden… 
 

Hârezmî Eğitim Modeli öğrencilerin günlük yaşamdaki
problemleri bilimsel süreç becerilerini kullanarak nasıl
çözebileceklerini keşfetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Bu model kullanılırken öğrencilerimiz bilgi edinme ve bu
bilgileri organize etme süreçlerinde birçok teknik ve
teknolojik araçtan yararlanmayı da tecrübe etmektedirler.
Dönem içindeki uygulamalarımızda kullandığımız röportaj,
anket, padlet, canva vb. çalışmalardan edinilen tecrübeler
bunun göstergesidir. 
 Diyeceğimiz o ki; içinizde eğitimde yeniliklere açık kapılar
varsa o kapıların kilidini Hârezmî Eğitim Modeli ile
açabilir, öğrencilerinizle birlikte kendi hikayenizi yazabilir,
kendi sınıf ikliminizi oluşturabilirsiniz.

HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ Mİ? 
O DA NEDİR? NASIL UYGULANIR?
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KİRAZLI İLKOKULU  HÂREZMÎ  EKİBİ ÖĞRENCİMİZİN
VELİSİNİN GÖZÜYLE  HÂREZMÎ
        Günümüz çocuklarının ve hatta büyüklerinin karakter
parçalarından biri doyumsuzluk, çözümün değil sorunun
parçası olma durumu bence. Bunda birçok etkenin payı
var. Çocuklarımıza hayatta karşılaşacakları her türlü
sorunda çözüm odaklı ve pozitif bakış açısını
benimsetmek, bütün ebeveynlerin en büyük hedefleri
arasındadır kanımca.
      
Hârezmî  Eğitim Model’inde öğrenciler kendilerince sorun
–problem olarak belirledikleri bir konuyu tespit edip, bunu
çözüme ulaştırana kadar çaba göstermeyi, çözüm yolları
geliştirmeyi ve bulduklarını gerçek hayatta uygulama
yöntemlerini belirliyorlar.
   Bunları yaparken de birbirlerinden ve öğretmenlerinden
destek alıyorlar. Konu ile ilgili araştırma yaparak bilgilerini
arttırma imkânı buluyorlar. Günümüz teknoloji çağında
teknolojiyi olumlu kullanmaları için de teşvik edici oluyor.
Çok yönlü düşünmeleri, grup çalışmasının önemini
kavramaları açısından bu eğitim modelini çok faydalı
buluyorum.

KİRAZLI İLKOKULU HÂREZMÎ  EKİBİ
ÖĞRENCİLERİMİZDEN DEMİR AKAN‘IN GÖZÜYLE
HÂREZMÎ
Hârezmî Eğitimine katılmadan önce büyüklerime,
öğretmenlerime pek bir şey danışmazdım. Hârezmî
eğitiminde sorunlarımızı çözerken birlikte çaba
göstermenin, birbirimizin düşüncelerine saygı gösterip
dinlemenin ve danışarak, yardımlaşarak sorun çözmenin
önemini anladım.
Artık yapamadığım, zorlandığım konularda danışıyorum.
Eskiden araştırma yapmazdım, artık yapıyorum. Grup
çalışmasının faydalı olduğunu da anlamış oldum.
İyi ki  Hârezmî  Eğitim Model’inde ben de varım.

 

Canva programında hazırladıkları afişlerini okulumuzun
duvarlarına astık.

Kirazlı Hârezmî ekibi anket sonuçlarını yorumluyor.

Müzikli balonlar oyunumuzla eğlenirken...

KİRAZLI İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ İYİ Kİ
 HÂREZMÎ  EĞİTİM MODELİ' NDE BEN DE VARIM.

 
''İyi ki Hârezmî

Eğitim Modeli' nde ben
de varım.''
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   Öğrencilerimizle “Bir problemimiz var!” diyerek
çıktığımız yolculuğumuzda, değişen ve dönüşen dünyaya
uyum sağlamak ve elimizdeki imkanlarla düşünce
gücümüzü yoğurarak dünyamıza olumlu katkı sağlamak
adına hayatta sözümüz olsun istedik.

  ârezmî Eğitim Modeli ile eğitim-öğretimi duvarların
ardına taşımak, hayata hazırlanmaktan ziyade hayatı
okulda yaşamak imkanını bulmak öğrencilerimiz için
keyifli ve gelişimlerini destekleyici bir süreçtir. Soru
sorma becerisinin yanı sıra; sorgulama, irdeleme, farklı
bakış açıları geliştirme kazanımlarını destekleyen projemiz
ile öğrencilerimizden “Eğlenerek de öğrenmek
mümkünmüş, bu şahane.” cümlesini duymak, biz proje
eğitimcileri için mutluluk vericidir. 

 Öğrencilerimizin HEM yolculuğunda; hayatın günlük
problemlerini tanımlarken, bu problemlere çözüm
arayışları içindeyken, algoritmalar tasarlayan, web2
araçlarını rahatlıkla doğru zamanda ve doğru yerde
kullanan, teknolojinin faydalarını değerlendiren ve
yenilikçi fikirler tasarlayan bireyler olarak yetişmeleri, 21.
yy becerilerini kazanmalarında çok kıymetlidir. Amacımız
sadece bulunduğumuz anı değil geleceğimizi şekillendirip
verimli kılmaktır.
 Hârezmî Eğitim Modeli ile geliştirdiğimiz projemiz;
sadece proje dahilinde yer alan öğrenci ve
öğretmenlerimiz için değil, okulumuzun tüm öğrencileri
için nitelikli bir eğitim modelini geliştirmek açısından
önemlidir. Güzel bir amaç ile çıkılmış bu yolculukta,
dokunduğumuz her şeyi eğitim-öğretimin verimini
arttıracak örnekler teşkil edecek şekilde planlamaktayız.
 

Geleneklerimize ve köklerimize bağlı kalarak, geleceğe
uyum sağlamayı HEM ile gerçekleştirmek; eğlenceli ve
hayatın tüm renlerini barındıran çalışmalarımız ile
zenginleşerek öğrencilerimizdeki potansiyeli ortaya
çıkaracaktır. 

Biz öğretmenlerin rehberliğinde, Hârezmî Eğitim Modeli
eğitim sistemimiz için ve geleceğimiz çocuklarımız için
başarıya açılan kapılar aralayacaktır. Böylesine anlamlı bir
çalışmanın parçası olan okullarımız, eğitimcilerimiz ve
öğrencilerimiz; yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları ile eğitim
sistemimize ve dolayısıyla ülkemize çok değerli katkılar
sağlayacaktır.

YUNUS EMRE İLKOKULU
“HEM” İLE ANLAM KAZANAN YOLCULUĞUMUZ
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    Hârezmî Eğitim Modeli’ni Şair Nabi İlkokulu Hârezmi
grubunda olan öğretmenlerimizle bu yıl uygulamaya
başladık. Şöyle de diyebiliriz: Sıfırdan başladık. Hârezmî
Eğitim Modeli’ni okulumuzda uygulayacağımız için çok
heyecanlıydık. Yeni uygulayacağımız bu modelin
ayrıntılarını çok merak ediyorduk ve modelin biz
öğretmenlere, öğrencilerimize çok faydalı olacağını
düşünüyorduk. Öğrencilerimizin hepsi Hârezmî eğitimine
katılmak için heyecanlı ve istekliydiler. Velilerimiz de
çocuklarının HEM eğitimine katılmasını çok istiyorlardı.
Onlar da bizler gibi Hârezmî Eğitim Modeli’ni merak
ediyorlardı.
    Eğitimimizi aldıktan sonra okulumuzda öğrenci
seçimlerini yaparak derslerimize başladık. İlk derse altı
öğretmen birlikte girdiğimizde öğrencilerimiz dikkatli ve
meraklı gözlerle bizlere bakıyordu. Farklı bir ortamda
olduklarını anlamışlardı. HEM öğrencisi olup bu eğitimi
alabildikleri için kendilerini çok şanslı hissediyorlardı.
Katılamayan öğrencilerimizde bu eğitimde olmak için çok
istekli ve meraklıydılar. Eğitim başlamadan merak
uyandırmış ve öğrencilerimizde araştırma yapma isteğini
teşvik etmişti. Öğrencilerimiz eğitime katılamayan
öğrencilerimize Hârezmî’nin kim olduğunu anlatıyorlar ve
diğer öğrencilerimiz de “Niçin yaptınız? Nerede
derslerinizi yapıyorsunuz? Neler yaptınız? Ne
öğrendiniz?” sorularını soruyorlardı. Ders öncesi
öğretmen arkadaşlarımızla günlük planımızı yapıyor
olmamız, ders sonunda dersi değerlendirip, sonraki derste
neler yapacağımızı konuşmamız derslerin verimliliğini çok
fazla artırdı. Arkadaşlarla iletişimimizin arttığını fark ettik.
Öğrencilerimizle problemimizi belirlemek için birçok
çalışma yaptık. Öğrencilerimiz yaptığımız etkinliklerde
grup çalışmasının önemini, çözüm odaklı olmanın
değerini, iletişim kurmanın keyfini, çözümü bulmak için
denemekten vazgeçmemeyi, sabırlı olmayı, fikir
paylaşımını, çevresindeki sorunları çözme yöntemlerini,
işbirliği yapmanın kıymetini daha iyi anladılar.
Öğrencilerimiz Google formdan anket hazırlayarak, bu
anketleri arkadaşlarına göndererek doldurmalarını
istediler. Öğrencilerimiz bu anketleri çok hızlı bir şekilde
hazırladılar ve yaptıkları uygulamadan keyif aldılar.
Öğrencilerimiz belirlediği problemleri bizlerin de
yönlendirmeleriyle eleyerek, çözebileceğimiz en uygun
problemi belirlediler.

 

Belirlenen problem ile ilgili sloganlar oluşturdular.
Okulumuzda etkinlik alanlarını çoğaltmak ve daha verimli
hale getirmek için bu yıl çalışacağız. Önümüzdeki süreçte
bir Hârezmî sınıfı oluşturmak için çalışmalar yaptık ve
yapmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizle çok güzel ve
kullanışlı bir Hârezmî sınıfı oluşturmak için çalısıyoruz, bu
konuda çok heyecanlıyız. HEM öğretmenleri olarak HEM
öğrencileri ile yaptığımız çalışmaları kendi sınıflarımızda
da keyifle uygulamaya çalışıyoruz. HEM öğretmenleri
olarak öğrencilerimizin özgün ve özgür fikirler ortaya
koyması için onları derslerimizde teşvik ediyoruz.
Öğretmen, öğrenci hepimiz işin içinde ve onun bir
parçasıyız.
 Hârezmî Eğitim Modeli’nin özetle; hayal etmeyi, fikir
üretmeyi, çözüm bulmayı, öğrencinin neler
başarabileceğini görmesini sağlayan, iyi bir planlama ve
işbirliği ile çözülemeyecek bir problem olmadığını
gösteren aynı zamanda öğreten bir eğitim modeli
olduğunu sıfırdan başlayarak, yaparak yaşayarak gördük,
görmeye devam ediyoruz. Sıfırdan başlamak önemlidir.

 

 ŞAİR NABİ İLKOKULU
 ''SIFIRDAN BAŞLAMAK''
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Bir varmış, bir yokmuş. Haşim İşcan isimli bir ilkokul
varmış. Bu ilkokulun da 16 tane özel öğrencisi varmış. Bu
16 öğrenci farklı özellikleri olan çocuklarmış. Kimi lider
ruhluymuş. Kimi utangaç, bazıları leb demeden leblebiyi
anlarmış, bazıları macera severmiş. Bu öğrenciler yeri gelir
hiç bilmedikleri bir dijital aracı kullanır, bazen bir şarkı
söyler, bazen gözlem yapar, ölçer, çizer, tasarlar, bazen
hikaye yazarlarmış. Oyunla öğrenir, hatta kendi oyun ve
oyuncaklarını kendileri tasarlarlarmış. Bazen şapkalarını
önlerine koyar, fikirlerini tek tek söylerlermiş. Bazen ekip
ruhu ile bazen de tek başına harika ürünler yaratırlarmış. 
Dünya’nın daha yaşanabilir bir yer olması için önce
herkesin kendi evinin önünü temizlemesi gerektiğini
düşünürlermiş. Arkadaşlarını bilinçlendirmek için uğraşır
bu maksatla birçok etkinlik yaparlarmış. Bu öğrencilerin
adı “Hârezmî Ekibi”imiş. Onlar hayatın içindeki
problemleri her zaman düşünerek, sorgulayarak, bilime
dayanarak, deneyerek ve farklı disiplinleri bir araya
getirerek çözerlermiş. Bu süreçte gözlerde heyecan ve
merak eksik olmazmış. Bu hikayenin kahramanı olan
çocuklar için her problem bir öğrenme fırsatıymış. 
Önce bir araya gelmişler. Tanışmışlar ve kendi kişilik
özelliklerini anlatarak gruplara ayrılmışlar. Sonra tüm
insanlığı ilgilendiren bir problem bulmuşlar. Daha sonra
bu problemin alt problemlerini ve nedenlerini tespit
etmişler. Zihin haritaları, Ağaç diyagramı nedir hem
öğrenmişler hem de kendileri oluşturmuşlar. Sonunda
HİS’ lerinin ne olduğunu bulmuşlar. HİS esrarengiz bir
sözcükmüş ama bizim akıllı bıdıklar onun esrarını
çözmüşler. Bakmışlar ki “Yakın çevrelerindeki insanlar her
şeyi çöp olarak görüyor” Her şey çöp ise niye alıyoruz
diyerek başlamışlar çalışmaya. Her biri bir slogan bulmuş.
Ekibimizin adı “Harezmi Ekibi” dedik ya bir “Hârezmî
Sokağı” oluşturmuşlar. Sloganları buraya asmışlar. Ama
asarken de önce o yerin alanını hesaplamışlar. Yazmışlar,
çizmişler, çarpmışlar, bölmüşler, çöp diye atılan atık
malzemeleri değerlendirmişler. Tüm sloganları Web2
araçlarını kullanarak oylamaya sunmuşlar ve en çok oy
alan slogan üzerinden başlamışlar çalışmaya. 
Hedefleri “Çöpünü Geri Dönüşüme At Geleceğini Çöpe
Atma” sloganını okullarında tüm öğrencilere
duyurmakmış. Arkadaşlarının dikkatini çekmek için şarkı
söyleyebiliriz, afiş hazırlayabiliriz, yarışmalar yapabiliriz
demişler.

 

Hacivat ve Karagöz kukla oyunu oynatabiliriz demiş birisi.
Ama bunu yaparken Hacivat ve Karagöz’ün kostümlerini
geri dönüşüm malzemelerinden yapalım demiş öteki.
Bununla ilgili hikaye yazabilir, tiyatro oynayabiliriz demiş
diğeri. Eğlenceli oyunlar düzenleyebiliriz, sınıflara
bilgilendirme panosu yapabiliriz demiş diğeri. Daha neler
neler… Başlamışlar hemen çalışmaya ilk olarak afiş
tasarlayalım ve dikkat çekelim demişler. Afişleri de dijital
ortamda hazırlamak istemişler. Bunun için de önce
CANVA eğitimi almışlar ve başlamışlar afişlerini yapmaya.
Hikayemizin 1. Bölümü burada bitmiş ama devamını
merak edenler bizi harezmihasimiscan instagram
adresinden takip edebilirler.

BİR HÂREZMÎ HİKAYESİ ( 1. BÖLÜM )
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 ÇEKMEKÖY ÇAMLIK ORTAOKULU HAREZMİ EĞİTİM
MODELİ ÇALIŞMALARI
 Hârezmî Eğitim Modeline başlarken hedefimiz içinde
bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağına ayak uydurabilen,
zamanın ruhunu yakalamakla kalmayıp geleceğe yeni
pencereler açabilen bireyler yani yeni Hârezmî’ler
yetiştirebilmekti. Bu yolda bizimle yürüyecek ‘’Ben de bir
Hârezmî olabilirim’’ diye düşünen meraklı ve çalışkan 20
yoldaş bulduk kendimize. Daha ilk derste kaynaştık ve
sevdik birbirimizi ve büyük bir coşku ve sabırsızlıkla
bekler olduk haftalık derslerimizi. Mutlaka oyunlarla
başlıyoruz çalışmalarımıza. Oyunlar enerjimizi ve
motivasyonumuzu yükseltiyor. İşimiz zor çünkü
Dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye
çalışacağız, doğaya verdiğimiz zararları olabildiğince telafi
etmenin yollarını arayacağız. İnsanoğlu olarak Doğal
Çevreye verdiğimiz zararları tespit etmekle başladık işe.
Şu anda bu zararları telafi etmek için neler yapıyor
büyüklerimiz ve biz onlara nasıl katkı sunabiliriz onun
araştırmasını yapıyor ve zihnimizi bu konuda yoruyoruz.
Bu arada konu ile ilgili duyarlılığı arttırabilmek için hem
çizim yeteneklerimizi hem de web-2 araçlarını kullanarak
hazırladığımız afişleri kullanıyoruz. Bu dönemin sonunda
mutlaka birkaç çözüm yolu bulmuş ve bunları hayata
geçirmiş olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe birlikte çalışarak
ulaşabileceğimizden eminiz. Çevremize karşı
farkındalığımızı arttıran ve böylesi değerli bir çalışmanın
parçası olmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. 

 Çamlık Hârezmî Ekibi 

HAREZMİ EĞİTİM MODELİNDE MALTEPE ŞEHİT
SEVGİ YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULU
olarak 3. Hafta uygulamalarımıza detaylı şekilde yer
verilmiştir.
Problemi balık kılçığı tekniği ile derinleştirerek, HİS’e
dönüştürdük…
Bir problemi alt problemlere böldük ve düşüncelerini iki
boyutlu çizmeyi öğrettik. Seçilen probleme uygun çözüm
önerileri geliştirerek ,problem durumlarını
gruplandırdılar…
Bu çalışmaları yaparken takım halinde hareket edebilmeyi
öğrendiler ve duygularını yazılı olarak ifade etmeye
çalıştılar. Ayrıca Demokrasi haftası olduğundan demokrasi
kavramını öğrendiler…
Tüm bu kazanımları bazı teknik uygulamalar ve
etkinliklerle gerçekleştirdiler.
Problem çözme becerileri etkinliği kapsamında gazete
kağıtlarından ayakta durabilen bir kule yapmaları istendi.
Sonrasında grupların ne gibi problemlerle karşılaştıkları ve
(süre ve teknik problemler )çözüm yollarıyla ilgili
konuşuldu. Balık kılçığı yöntemiyle problemlerini
görselleştirmeleri sağlandı. Problem cümlesinin Arapça
karşılığını öğrendiler. Demokrasi haftası kapsamında
belirlenen HİS cümleleri oylama yöntemiyle belirlendi…

"BEN DE BİR HÂREZMÎ OLABİLİRİM’'



 BÜLTEN '22 33

AKİF İNAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
 /Ortaokul Kademesi
 İlmin kapısı olarak nitelendirilen Hz. Ali’nin “Çocuklarınızı
yarının şartlarına göre yetiştirin” sözünü kendisine şiar
edinmiş Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin
bünyesinde görev yapan öğretmen grubu olarak
gerçekleştirmeye çalıştığımız Hârezmî  Eğitim Modeli’yle
seçilen 24 öğrenciye, çağın gerçeklerini fark edip
karşılarına çıkacak sorunlara gerçekçi, pratik, ahlaki
değerler içerisinde çözüm üretebilme becerileri
kazandırmayı hedefliyoruz. Pergelin sabit ayağını temel
insani, İslami ve milli değerler eksenine yerleştirip
Anadolu coğrafyasını dünyanın başkenti kabul eden, dar
çerçevede kendi ve çevresindeki sorunlara, geniş
çerçevede ise ilmin ve bilimin gayesi gereği bütün
insanlığın sorunlarına vakıf, aldığı bilgi ve beceriler ile
daire çizme yeteneğini elde eden ufuk sahibi gençleri bu
eğitim modeli ile yetiştirme sevdasındayız.
 Bu minval üzere okulumuzda uyguladığımız Hârezmî
Eğitim programının ilk haftasında tanıtım yaptıktan sonra
ikinci haftada “Işınlanma Yapılabilir mi?” başlığı altında
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Süleyman kıssasında(1)
yer alan Belkıs’ın tahtının çok uzaklardan saraya
getirilmesi olayını veri aktarımlarında kullanılan çeşitli
teknik bilgileri sunarak öğrencinin zihninde bağ kurmasını
ve imkansız gibi görünen olayların çözülebileceği
konusunda vizyon kazandırmayı hedefledik. Hedefimize
ulaşmak için Altı Şapka düşünme tekniğini kullanarak
öğrencinin karşılaştığı problemlere farklı bakış açılarından
bakmalarını öğrettik. 
 
 .

Kartonlar kullanarak fiziksel şapkalar oluşturmanın yanı
sıra WordArt programını kullanarak şapka renklerine
uygun kelimelerden oluşan kelime bulutlarının
oluşturmalarını sağlayarak dersin eğlenerek öğrenilmesi
konusunda çaba harcadık.
4. etkinliğimizde hâkim olanın hükmettiğini, tarihi kendi
anlayışlarına göre tasnif ettiklerini vurgulayarak, modern
tarih anlayışına göre yazının bulunmasının M.Ö. 3200lere
dayandığını belirten anlayışa karşılık bizim inandığımız ve
iman ettiğimiz Kur’an-ı Kerimde ilk insan Hz. Adem’e
suhuflar(2) indirildiğine ve yine Kur’an-ı Kerimde(3)
Rabbimizin kalem ile yazmayı öğrettiğine ve insana
bilmediğini öğrettiğine, Rabbimizin bütün isimleri Hz.
Adem’e öğrettiği(4) bilgilerine ulaştık. Buradan
çıkardıklarımızla Verimli Öğrenmek için Yazarak
Öğrenme yönteminin önemini vurguladık.
 İlim, insanlığın yani Hz. Adem’in var olduğundan beri
vardı. Bu ilmin unutulmaması ve nesillere aktarılması için
Hz. Adem’in ve diğer peygamberlerin hayatından
örnekler göstererek Zihin Haritası ve Beyin Fırtınası
teknikleri ile bilginin unutulmaması ve kalıcı olması için
neler yapabiliriz şeklindeki soru-cevaplarla öğrencilere
farkındalık aşılamaya çalıştık.
 5. etkinliğimizde “İnsan nisyan ile malüldür” sözünden
yola çıkarak unutmanın insani bir vasıf olduğu
vurgulayarak günlük hayatta karşılaşılan unutma
problemini bir balık kılçığı diyagramı üzerinde
çözümlemeye çalıştık. “UNUTMAYI UNUTMAK” sloganı
altında problem çözme basamaklarını Hz. İbrahim’in
Rabb’ini arayış problemi üzerinde öğrendik. Öğrenciler
ders programına uygun kitap ve defter koymayı
unuttukları için bu soruna çözüm olarak dijital çanta
tasarlayarak sorunun çözümünü de beraber geliştirmiş
olup akabinde de drama ile görsel sunum ile tamamladık.

 

“IŞINLANMA YAPILABİLİR Mİ?” BAŞLIĞI ALTINDA KUR’AN-I
KERİM’DE ANLATILAN HZ. SÜLEYMAN KISSASI(1)
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  "Problem nedir?” öğretmen eğitiminde ilk konuşulan
sorudur ve ‘problem’ çoğu zaman olumsuz anlamı olan
kelimeler ile tanımlanır. Ancak problem çözme sürecinin
sonunda problem ile uğraşmanın faydaları netleşmiş olur.
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi öğretmenleri daha ilk ders,
problem kelimesini zihin haritası tekniği ile masaya
yatırdı. Öğrenci sunumlarından aklımızda yer etmiş
cümleler; “Nedenlerini bulmak uzun zaman alabilir.
Nedenlerini anlamak bile gelişim. Rutini bozar,
araştırmaya iter. Çabuk fark etmek önemli. Çözmezsek
haksızlığa sebep olur. Çözemezsek bile bilim
deneyimlerle ilerler.” Öğrencilerin akıllarına en çok
takılan etik kısmıydı; “Herkes ve her şey için iyi olana
nasıl karar vereceğiz?”. Önce problem ile barışmak
gerektiğini gösterdiler! 

       Hârezmî Eğitim Modeli her okul ekibinin ihtiyaçları
ve olanakları ile özgün bir şekilde uygulanır. “Öğrencilerin
neyi nasıl öğrenmeye ihtiyacı var” sorusu ile öğretim
tasarımı başlar. Bu sorunun cevabı bazen motivasyonu
arttırmak için derse atıştırmalıklarla gelmeyi planlamak da
dâhil olabiliyor. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmen ekibi bu ihtiyacı dahi ihmal etmeden bir
süreç yürütüyorlar!
     
Yeni bir iletişim biçimini beraberinde getiren çember sınıf
düzeninde ilk iş sınıf kurallarını oluşturmaktır. Üsküdar
İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri tüm öğrencilerin
gönüllü olarak kabul ettiği “Hârezmî Sınıf Protokolü”nün
yazılmasını sağladı. Dinleme, diyalog kurma, fikirlerini
ifade etme ve eleştirel düşünme becerileri için uygun
psikolojik atmosferin ön koşul olduğunu bilen
öğretmenlerimiz hala her ders kurallar üstüne
konuşulmasını sağlıyor, bu yüzden protokolü sınıfta asılı
bulabilirsiniz!

Hârezmî Bülten Şubat 2022 – Üsküdar İlçe Yazısı

Hârezmî Eğitim Modeli yeni bir öğretim anlayışı ile yola
çıktı o zaman öğretim ortamını da değiştirmek gerekir.
Öğretmenin otorite olduğu değil öğretmen ile öğrencinin
birbirinden öğrenmesine fırsat veren bir oturma düzeni
gereklidir. Kirazlı Orhan Seyfi Orhon Ortaokulu
öğretmenleri hem bu düzeni oluşturdular hem de
Hârezmî sınıfının duvarlarını dünya haritası ve çizgi film
karakterleriyle bezediler. Ara tatilde öğrenciler de onlara
bir sürpriz yapabilir! 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İLK KONUŞULAN SORU:
''PROBLEM NEDİR?”  

    “Yaşadığı veya etrafındaki problemleri ortaya çıkarır.”
tecrübesi eleştirel düşünme ve problem çözme
becerilerinin ilk göstergesidir. Çamlıca Şehit Onur Ensar
Ayanoğlu İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri problemleri
fark etmeye teşvik etmek için istasyon tekniği ile hikâye
parçalarını bütünleştirme etkinliğini uyguladı. Hikâye
parçalarını oluş sırasına göre birleştirirken grup ile
çalışma, birlikte karar verme becerilerini desteklediler.
Öğrenciler her hikâyedeki farklı problem durumlarını
saptadılar. Benzerlikleri kullanarak yeni fikirler için
fırsatlar verildiğinde ikinci sınıf öğrencilerinin
yaratıcılığını tahmin bile edemezsiniz!
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  İddialar genellikle sadece yargı bildirir ancak bu yargının
dayandığı sebep veya kanıtları belirtmez. Problemin
belirlenmesi aşamasında “Bence bu önemli bir
problemdir.” demek karar vermek için yeterli değil.
“Savunuculuk Soruları” öğrencilerin iddialarını kanıtları ile
birlikte sunmalarını sağlar. Öğrenciler bu kanıtlara göre
hangi problemi seçeceklerine karar verir. Kirazlı Orhan
Seyfi Orhon Ortaokulu öğretmenleri bu sunumlar
sırasında öğrencilerini “Neden … olduğunu
düşünüyorsun? ... hakkında nasıl bir kanıtın var? …
olduğunu nasıl bilebiliriz? … olduğunu nasıl ortaya
çıkarabiliriz? … ise/olduğunda ne olabilir?” (Eğmir, 2020)
gibi soruları kullanmalarına yönelik bir öğretim tasarımı
yaptılar. Problemlerini savunan öğrenciler çok terledi
ama bu kadar iyi kanıtlarla karar veren bir ekibin en
sağlam binalar için de sağlam çözümlerle geleceğine
eminim!
Öğrenmeyi öğrenme ve 2.sınıf öğrencilerini bir araya
nasıl getiririz? Nasıl olduğuna öğretmenleri bile şaşırdı!
Problemi her boyutu ile düşünmek için zihin haritası
tekniğini kullanıyoruz. Hattat İsmail Hakkı İlkokulu
öğrencileri de orman yangınları problemi için bu teknikle
çalıştılar. Şaşırtıcı olan; öğrenciler diğer derslerde de
öğretmenleri konuyu anlatırken bu tekniği kullanmak
istediler. Defterleri bir sürü zihin haritası ile dolmaya
başladı. Aramızda kalsın ama ders kitabını biraz ihmal
ettiklerini düşünüyorlar! 

      
  Tony Buzan’nın “beynin isviçre çakısı” olarak
adlandırılan zihin haritası tekniğinde ortaya çıkan
kavramların anlaşılması, bu araştırma boyunca nasıl
kullanılacağına karar verilmelidir. Mihrimah Sultan Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Nezaket
kurallarını nasıl yaygınlaştırırız?” problemini seçince,
nezaket kavramının farklı disiplinlerin alanlarındaki ele
alınış biçimini araştırmak gerekli oldu. Felsefe, sosyoloji,
psikoloji, etnoloji gibi alanlarda araştırma yaparak bir
öğretim tasarımı yaptılar. Öğretmenlerimiz problem
çözme yönteminin öğretmen için en zorlu aşamasını
tamamlayarak geride bıraktılar!
     Hattat İsmail Hakkı İlkokulu öğrencileri Türkiye’de
orman yangını probleminin gerçek bir problem olduğunu
verilere dayanarak göstermek için velilerinden de yardım
alarak sunum hazırladılar. Her grup farklı bir ilde 2021
yılında çıkan yangınlar ile ilgili gazete haberlerini
arkadaşlarına harita üzerinde anlattı. Sonra bir baktık o
iller ile ilgili bildikleri, gördükleri her şeyi birbirlerine
anlatıyorlar. Anlattıkları ile yangın yerleri arasında bağlar
kuruyorlar. Aklımızın bir köşesine yazdık öğretmen olarak
dersin her anına hükmetmekten vazgeçmeliyiz!
Problemin ispatı için gerekli olan bir şey daha vardı; 2020
verileri ile karşılaştırma yapmak. Burası öğretmenin
yardım etmesi gereken kısım oldu. 

FELSEFE, SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, ETNOLOJİ GİBİ
ALANLARDA ARAŞTIRMA YAPARAK BİR ÖĞRETİM
TASARIMI YAPTILAR.
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   Problemin ispatı ile sınırları da ortaya çıkar. Özel
Çamlıca Muallim Anaokulu öğrencileri ev yaşamında
yardımcı olacak bir robot hayal ettiler. Ama hayal ettikleri
ile yaptıkları aynı olmadı. Öğretmenlerimiz bu
karşılaştırmayı yapmalarına izin veren bir öğretim
tasarladılar. Böylece hangi özelliklere sahip bir robot
yapılacağı netleşmiş oldu. 5 yaşında her şeyi hayal
edebilirsiniz ama problemi çözebilmek için küçültmek
gerekir!

   Problemin sebeplerini anlamak için toplanan verinin
bilimselliğini ve kapsayıcılığı sağlamak, bilgi işlemsel
düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini gerektirir.
Burhan Felek Anadolu Lisesi öğretmenleri bir sunum
hazırlayarak dijital okuryazarlığın gerekliliklerini anlattılar.
Onlar anlattılar şimdi sıra öğrencilerin uygulamasında
çünkü ancak uygulama ile öğrenmenin gerçekleşeceğini
biliyorlar. Araştırma ödevi değerlendirme ölçeği ile
öğrenciler hem ne yapmaları gerektiğini takip edebiliyor
hem de kendilerini değerlendirebiliyor. Öğretmene kalan
geri bildirim vermek!

   Bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan uzman
görüşü özellikle araştırmaların başlangıcında çok etkili bir
yöntemdir. Şehit Gökhan Esen Ortaokulu öğrencileri
deniz kirliliğinin nedenlerini araştırmak için Deniz Temiz
Derneği/TURMEPA ile işbirliği yaptılar. İnternet tabanlı
bir seminerin sonunda uzmanlara sorularını sordular.
Öğrencilerin ön hazırlığı olduğu için hangi bilgiyi
aradıklarını biliyorlardı; “Yüzey akıntılarının kirlenmeyle
nasıl bir ilişkisi var? Türkiye bu açıdan nasıl bir tehlike ile
karşı karşıya?”.Dikkatinizi çekeriz henüz 6. sınıftalar!

Kaynakça
Eğmir, E. (2020). Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimi:
Ortaokul Öğrencileri için Bir Program Tasarısı. Ankara:
Pegem Akademi.

5 YAŞINDA HER ŞEYİ HAYAL EDEBİLİRSİNİZ AMA
PROBLEMİ ÇÖZEBİLMEK İÇİN KÜÇÜLTMEK
GEREKİR!
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Hârezmî  Eğitim Modeli kapsamında ilk olarak sokak
hayvanlarının beslenme problemini ortadan kaldırmak
amacıyla telefon uygulaması ile çalışacak bir otomatik
mama makinesini oluşturmak için kodlama
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda bir oyun
tasarlayarak da bu oyundan elde edilecek skora bağlı
olarak mama makinesinin çalışmasını hedefliyoruz. Farklı
alternatifler ile her kesime hitap ederek projemizin geniş
kitlelere hitap etmesini umuyoruz.
Hârezmî  Eğitim Modeli’ ne öğretmenler olarak
öğrencilerimizle aynı heyecanı paylaşıyoruz. Grup olarak
bir araya gelip çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşımak
için uygulama günü ve saatinin gelmesini bekliyoruz. Ekip
olarak kaydettiğimiz her ilerlemeden mutluluk
duyuyoruz. Bu ailenin bir parçası olup projemizle katkı
sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Osman Gazi Ortaokulu Hârezmî 2. Ekibi olarak çeşitlilik
zenginliktir ilkesinden yola çıkıp farklı sınıflardan gönüllü
olarak gelen öğrencilerle sınıfımızı oluşturduk.
Okulumuzun bulunduğu Arnavutköy ilçesi Hadımköy
Mahallesi’ nde bulunan sokak hayvanlarının barınma ve
beslenme problemini, öğrencilerimizin bu sorun
üzerindeki çalışma arzusu neticesinde ele almaya
başladık. Üzerinde çalıştığımız bu problemi, içinde
bulunduğumuz mahalle sakinlerinin ne ölçüde yaşadığını
anlamak amacıyla öğrencilerimizle birlikte anket çalışması
yaptık. Bilimsel yöntem kullanarak problemimizde
odaklanmamız gereken noktaları belirledik.
Öğrencilerimizin çalışmalarında dijital okuryazarlık,
eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini
geliştirecek etkinliklere yer verdik. HİS cümlemizi
“Hadımköy Mahallesi’nde bulunan sokak hayvanlarının
barınma ve beslenme sorununu çözmek için otomatik
mama makinesi ve güvenli barınaklar yapmak” olarak
belirledik ve amacımıza ulaşmak için çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Balık kılçığı tekniğiyle problemimizin neden ve
sonuçlarını ortaya çıkardık, istasyon tekniği ile
öğrencilerimizin grup çalışmalarına farklılık kattık.
Hârezmî  Eğitim Modeli felsefesine uygun olarak farklı
öğretim tekniklerini derslerimizde kullanmaya devam
ediyoruz.
Padlet uygulaması ile öğrencilerimiz üzerinde çalışılabilir
olduğunu düşündüğü problemleri günün herhangi bir
saatinde sanal panoya aktardılar ve yine bu uygulama
üzerinden problemleri gruplara ayırıp değerlendirdiler.
Mentimeter uygulaması ile “problem” üzerine
kendilerinde çağrışan tüm kelimeleri paylaşarak kelime
bulutu oluşturdular. Canva uygulaması ile problemimizi
ve bu probleme yönelik çözümümüze dair afişler
tasarladılar. AnswerGarden ile tüm süreçlere ilişkin
düşüncelerini, duygularını sınıfla paylaştılar. Kahoot
uygulaması ile hazırladığımız farklı içerikteki yarışmalara
katılarak hem öğrendiler hem eğlendiler. Web 2.0
araçlarını hem yakından tanımış oldular hem de bir arada
olamasak bile grup çalışmasını sürdürmeye devam ettiler.
Uzakları yakın eden, aradaki engelleri kaldıran, grup
etkileşimini sürekli kılan bu uygulamalar ile her dersten
sonra öğrencilerimiz daha donanımlı olarak gelişimlerini
sürdürmektedir.

OSMAN GAZİ ORTAOKULU HÂREZMÎ 2. EKİBİ
DER Kİ ;" ÇEŞİTLİLİK ZENGİNLİKTİR"



 BÜLTEN '22 38

   Hârezmî Panosunun Anlamı Üzerine

 Hârezmî Panosu, Yücel Çelikbilek İHO ekibi olarak,
Hârezmî algoritmasından ilham alınarak hazırlanmıştır.
Okulumuzda başlayan Hârezmî Eğitim Modelinin resmi
süreçlerinden başlayarak, uygulama safhasına gelene
kadar yapılan çalışmaların serüvenini anlatan, şiirsel
metinli bir hikâye örgüsü tasarlanmıştır. Etkinlik
fotoğrafları ve diğer görseller, metnin akışına uygun bir
şekilde, dekoratif iplerle sembolize edilerek
ilişkilendirilmiştir. Böylece, yapılan etkinliklerin olduğu
resimli bir pano yerine, birbiriyle bağlantılı ve bütünlük
ifade eden, en önemlisi de güncellenebilen bir yapıya
dönüştürülmüştür. Ana fikirden hareket eden bu yapı,
eğitim devam ettiği müddetçe güncelliğini koruyacaktır. 

Bir Hârezmî Hikâyesi / Konuşan Pano
Günlerden bir gün
İrfan Hoca* dedi ki;
Hazırlanın!
Hârezmî geliyor
Okulumuza.
Alın size bir sınıf
Sizin olsun bu sınıf.
Böylece bir 
Hârezmî sınıfımız oldu

İsmail Hoca* söz aldı
Ve dedi ki;
Madem çıktınız bir yola
Bu da benden olsun.
Çarşamba son iki dersi
Size göre ayarladım
Hayırlı, uğurlu olsun.

Toplandık…
Güzel bir eğitim aldık
Kübra Hoca’dan.
Kübra Hoca* başka okuldan
Sanki bizim okuldan gibi ama.
Bu işte uzman
Dinledik, konuştuk
Öğrendik, konuştuk
Sınav bile olduk
Hepsi pekiyi

Seher Hoca* yıldızlı pekiyi
Sonra yine toplandık
Sonra yine toplandık anne babalar da vardı
Var mısınız dedik 
Bizimle bir yolculuğa
Uzak Asya’dan ötelere
Harezmi’nin izinde.
Dediler ki evet
Ben, sen, o
Biz, siz, onlar…

Öğrencilerimizi aldık, anlattık
Biri dedi ki bu Hârezmî de nedir?
Dedik ki o zaman
Sen araştır, öğren bize de anlat
Bu işte beraberiz sonuçta
Dedi ki tamam
Öyle de oldu, başladık böylece…

Sonra
Merve Hoca* anlattı
Merve Hoca yine anlattı
Merve Hoca çok bilgili bu konuda
İşin matematiğini biliyor sonuçta.

İlk derse balonlarla girdik, içleri doluydu
Tek eksiğimiz *Meryem Hoca’nın yokluğuydu
Eksikliğini hissettik ta derinden
Yine de
Çevrimiçi desteğini esirgemedi evinden
Görünmeyen işlerimizi yapıverdi yerinden.

BİR HÂREZMÎ HİKÂYESİ / KONUŞAN PANO
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Derste herkes
Kendi payına düşeni aldı, konuştu.
Kimisi bildi konuştu, kimisi bilse de sustu
Onları da yazdık bilmişler sırasına
Bilmeyen çıkmadı gerçi
Emine Hoca* vardı çünkü

Emine Hoca her şeyi düşünmüş belli ki
Eğlenceyi de dâhil etti.

Böylece bitti ilk haftanın hengâmesi
Evlerimize dağıldık
Kafamızda sorular halesi
Yorgun ama mutlu
Düşünceli, bilgili ve umutlu…

İkinci hafta oldu, Mesut Hoca* yoktu
Biz yürüdük yine de
Nasıl olsa bize yetişir diye
Konuştuk,
Tartışmadan, birbirimizi dinleyerek
Bir problem bulmalıydık
Şöyle güzelinden
Bir problem
Ne kadar çok problemse o kadar iyi.

Şöyle güzelinden bir sopa vardı
Seher Hoca’nın elinde.
-sopa dediysek eğitim materyali sadece-
Seher Hoca, yoksa
Öyle bir insan değil ezelden
İlim ve fen taşar onun elinden.

İhtiyacımız olan şeydi bir problem bulmak
Bu problem etrafında öreceğimiz bir ağ gibi
Ve ona uygun ayaklarla yürümek için
Bir problem, ne kadar problemse o kadar iyi…

Dipnotlar, İsim ve Unvanlar: 
*İrfan Koca: Okul Müdürü /Yücel Çelikbilek İmam Hatip
Ortaokulu
*İsmail Ferdi Üçtaş: Müdür Yardımcısı
* Kübra Yıldız: Hârezmî İlçe Koordinatörü
*Merve Akkaya: Matematik Öğretmeni
*Seher Arslantürk: Fen Bilgisi Öğretmeni
*Emine Başkeser Yabancı Dil/İngilizce Öğretmeni
*Mesut Aral: Okul Rehber Öğretmeni
*Meryem Vural: Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Öğretmeni

HÂREZMÎ ’NİN İZİNDE DİSİPLİNLERARASI…

Hikâye sanmayın böyle bitti
Devam edecek belli ki
Hârezmî ’nin izinde
Disiplinlerarası…
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Hârezmî  Eğitim Modeli hikayemiz bize öğretti ki;
Hârezmî Eğitimi için öğrenci seçiminde aklımız hep
‘seçemediklerimizde’ (sayı sınırı sebebiyle mecburen
elediklerimizde) kaldı / kalacak…. Bu sebeple her
öğrencinin HEM öğrencisi olabileceği bir sistem
kurgulamak gerekli, en azından bu konuda uğraşmalıyız:)
Ders; öğretmeni ve öğrenciyi kaygılandıran değil her
ikisinin potansiyellerini açığa çıkaran bir süreçtir.
Topyekün eğitim faaliyeti de bu potansiyelleri açığa
çıkarmaya hizmet eder. Bunun eksikliğini hisseden ve
olabilirliğini sorgulayan öğretmenlerin HEM eğitmeni
olması gerekir. Zaten sonra: Artık hiçbir şey eskisi gibi
kalamaz
Hârezmî  Eğitimi ve felsefesini tecrübe eden bir
öğretmenin kendi sınıfına da bu deneyimi taşımaması
mümkün değildir.
HEM öğretmeninin ilk kırdığı kalıp öğretmeye dair kendi
ön kabulleridir. Anda olabilmek, akışı yakalamak ve ona
izin vermek, psikolojik sağlamlığın temel gereklerinden
olan esneklik gibi terapötik izdüşümlere de sahip olan bu
tecrübe, öğretmen ve öğrencide, sadece eğitim hayatında
değil kişisel hayatlarında da, geri dönüşü mümkün
olmayan bir ‘fark etmeye’, belki de var olan bu özelliklerini
yeniden bulmaya ve kullanmaya sebep olur. 
Tüm bunların neticesi; dersi sahiplenen, inisiyatif alan,
sorgulayan, ilk defa gerçekten üreten, içinde yatan
potansiyeli keşfeden öğrencilerimizle paha biçilemez anlar
olur. (“Öğretmenim aslında şunu da düşünmek gerek”,
“Biliyor musunuz…”, “Bakın geçen hafta
konuştuklarımızdan sonra aklıma geldi bunu yaptım…”,
“Biz bu anketi yaptık ama ya doğru cevap vermezlerse?”,
“Bitmese… :(”...)

HEM sınıfının okul içinde oluşturduğu fark, okula dahil
herkese katkı sunar. ‘Başka bir eğitim mümkün’ fikri ve
umudunu öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilere vermek
gibi gizli bir misyonu yerine getirir. Okul iklimine ışıltılı
katkılar sunar. (Bakınız: Kampanyalarımız, afişlerimiz,
gösterilerimiz, farkındalık anketlerimiz, ekibimizin
coşkusu, sınıfın kapısını heyecanla açan minik gözler…)
Özetle HEM; bir hayali olan ve imkân arayan tüm
eğitimciler ve onların öğrencileri için imkandır. 
Hârezmî Eğitim Modeli Ekibi

 HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ 
HİKAYEMİZ BİZE ÖĞRETTİ Kİ;



 BÜLTEN '22 41

İstanbul Teknik Üniversitesi  Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olarak iki ayrı ekip tarafından Harezmî çalışmaları
yürütülmektedir. Bu
ekiplerde üçer öğretmen ve yirmişer öğrenci grubu
çalışma yapmaktadır. 24 Kasım’dan itibaren
yürütülen Hârezmî  ekip çalışmalarında her ders öncesi
öğrencilerle ısınma etkinliği yapılarak öğrencilerin
birbirleri ile etkileşimde olmaları sağlandı. Sonrasında
öncelikle problemler düşünüldü ve daha çok hayatta
karşılaşılan problemler üzerinden beyin fırtınası yapılarak
sorunlar belirlendi. Grup çalışmaları ile problemler ortaya
konulup olası çözüm yolları üzerine düşünüldü. Balık
kılçığı tekniği ile problemler alt basamaklarına ayrıldı.
Seçilen problemler öğrenciler tarafından derinlemesine
araştırılarak sunumlar hazırlandı ve tüm ekibe sunuldu.
Gruplar sunumlarla problemlerini tanımlayınca Google
Form üzerinden oylamaya yapılarak bir problem seçildi.
İki grubun konusuyla ilgili okula davet edilen uzmanlar
seminerler verdi. Son olarak HİS cümlesi oluşturularak alt
basamaklar belirlendi.

Hârezmî ’de görev alan İTÜ MTAL öğretmenleri ve
Hârezmî  Beşiktaş ilçe temsilcisi Bengü Atay, her çalışma
sonrası değerlendirme toplantısı yaparak bir hafta sonra
yapılacak olan çalışmaları belirlediler.

Psikolojik Danışman Melek İslamoğlu tarafından “Anne-
Baba Tutumlarının Çocuğun
Davranışına Etkisi” konulu seminerin verilmesi.
İTÜ’de Araştırma görevlisi olan Meteoroloji Mühendisi Ali
Osman Mut tarafından
“Yenilenebilir Enerji” konulu online seminerin verilmesi.
Bu seminerler sayesinde, öğrenciler alanlarında uzman
olan kişilerin problemlere
yaklaşımı ve çözümlerini görerek bakış açılarını
geliştirdiler. Eğitim sırasında sorularla
kendilerine yeni çözüm yolları belirlediler.

Öğrenciler alanlarında uzman olan kişilerin problemlere
yaklaşımı ve çözümlerini görerek bakış açılarını geliştirdiler.
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             ilinçli bölüştür, geri dönüştür, sloganıyla çıktığımız
bu yolda geri dönüşüm bilincinin yeterli ve istenen
seviyede olmamasının okullarda ve ülkemizde nasıl
sorunlara yol açabileceğini öğrencilerimizle ayrıntılı
konuştuk. Sonuç olarak bu problemi ele almanın en doğru
yerinin okulumuz olduğu düşüncesinde karar kıldık.
Çözüm aşamasına geçmeden öğrencilerimiz üç gruba
ayırarak afiş, anket, röportaj çalışmalarını yapmalarını
istedik. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları okulumuzda
Harezmi için ayırdığımız panomuzda sergiledik.
Öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken şahit olduğumuz
heyecanları bile Hârezmî  eğitiminin öğrencilerin kişisel
gelişimleri açısından ne kadar önemli olduğunu
anlamamıza yetti. Özellikle hazırladıkları afişlerle aynı
zamanda onların hayal dünyasının da ne kadar zengin
olduğunu görmüş olduk.
  Evet, sorunu bulmuştuk ve doğru bir yolda ilerlediğimizi
biliyorduk. Fakat çözümümüz ne olmalıydı? İşte burada
Hârezmî Eğitiminin neden farklı disiplin alanlarıyla
yürütülmesi noktasında gereklilik arz ettiğini bir kez daha
görmüş olduk. Çünkü bulduğumuz çözüm bilişim, sosyal
ve sayısal alanların tamamıyla ilgiliydi. Okulumuzda her
öğrencide bulunan öğrenci kartlarını güncelleyecek ve bu
kartların okutularak içine geri dönüşüm malzemesi atılan
bir geri dönüşüm kutusu tasarlayacaktık. Böylelikle hangi
öğrencimizin kutuya ne kadar atık attığını bilecek ve ay
sonunda kutuyu en çok kullanan öğrencimize okul idaresi
ile kararlaştırdığımız ödüller verecektik. Artık çözüm
yolumuz hazır. Tek yapmamız gereken tasarım ve ihtiyaç
duyulan malzemeleri tedarik etmek .İşe projenin en
önemli ayağı olan Ardunio programını öğrencilerimize
öğretmekle başladık. Böylece öğrencilerimizin hem
projeyi gerçekleştirmek için yeterli donanıma sahip
olacaklarını, hem derslerimiz daha eğlenceli hale
geleceğini hem de Ardunio ile tanışarak ileride belki de
meslek seçimine kadar onları etkileyecek bir yeniliğe adım
atacaklarını çok iyi biliyorduk.
   Biz Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
ailesi olarak Harezmi Eğitim Çalışmalarını yürütmekten
çok mutluyuz. Yaptığımız çalışmaların problemimize
çözüm bulmasından daha önemli olan bir şey var
                                      

 . Öğrencilerimizin öğrenme isteği ve
hazırbulunuşluklarının farklı seviyelerde olmasından ötürü
okula adapte olmada ve okulda kaliteli zaman geçirme
noktasında yaşadıkları sorunları en aza indirmek için
Hârezmî Eğitim Modeli bulunmaz bir fırsat. Ayrıca
öğrencilerimiz herhangi bir soruna çözüm üretirken nasıl
bir yol izlemeleri gerektiğini de bu sayede daha iyi
öğrenmiş oluyorlar. Yaptığımız çalışmanın sorunumuza
tam anlamıyla bir çözüm üretip üretmeyeceğini proje
sonunda hep birlikte göreceğiz. Fakat biz Hârezmî Eğitim
Modelini uygularken, bu çalışmaları yürütürken
öğrencilerimiz ile çok kaliteli zamanlar geçirdiğimizden ve
bu çalışmaların öğrencilerimizin yaşam kalitesini arttırarak
yaşama ve geleceğe daha umutlu bakmasını sağladığından
kesinlikle eminiz…

HADIMKÖY TOKİ KIZ ANADOLU İMAM    HATİP LİSESİ  DER Kİ ; 
" BİLİNÇLİ BÖLÜŞTÜR, GERİ DÖNÜŞTÜR" 
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                        PROBLEM DURUMUN NEDİR?
Cemile Besler İlkokulu birinci sınıflar olarak Hârezmî
Eğitim Modeli uygulamamızın ikinci haftasında;
öğrencilerimizden bir hafta boyunca gözlem yaparak,
yaşamlarını en çok etkileyen problem durumunu
belirlemelerini istedik. Öğrencilerimiz derste belirledikleri
problem durumunu resmettiler. Her bir öğrencimiz
resmettiklerinin neden problem durumu olduğunu,
hayatından ne gibi sorunlara neden olduğunu açıkladı.
Hep birlikte bu problemleri Web2 aracı “Mindmap” ile
harita haline getirdik. Tüm resimleri sınıf tahtasına
yapıştırarak, temalarına ayırdık.
Bilgi işlemsel düşünme becerileri hedefi ve hedefe
ulaştıran etkinlik;
Veri düzenleme: Bir hafta boyunca yaptığı gözlemler
sonucunda elde ettiği verilerle problem durumunun
belirlenmesi.
Ayrıştırma: Problem durumlarını temalara göre
sınıflandırılması.
Soyutlama: Ön bilgileri arasından problemin ne demek
olduğu ile ilgili olan bilgilerin sunulması.
Algoritma: Mindmap programı ile harita oluştururken bir
dizi işlem adımı izlenmesi.
Disiplinler arası yaklaşıma katkısı;
Problem durumlarını resmederek anlatırken görsel
sanatlar dersi kazanımlarına, bu problem durumlarını ifade
ederken Türkçe dersi kazanımlarına ve temalarına göre
sınıflandırarak Matematik dersi kazanımlarına ulaşır.
Bilişim teknolojileri dersi kazanımlarına ise problemleri
listeleme işlemini, Web2 aracı ile yaparak ulaşır.

   
                                      

 PROBLEM DURUMUN NEDİR?
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2 doğru 1 yanlış etkinliği ile aslında en yakınınızda
günümüzü mesaimizin çoğunu geçirdiğimiz
arkadaşlarımızı ne kadar da az tanıdığımızı fark ettik.
Arkadaşlarımızın  bilmediğimiz ne cevherleri varmış;
derinlerinde ne yetenekler varmış… Ve bu bizim
tahminlerimizde yokmuş. Aslında hiçbir şey dışarıdan
göründüğü gibi değilmiş. İnsanın bir de iç dünyasında
kopan fırtınalar, farklılıklar, değişiklikler, farklı yetenekler;
bunları fark edebildiğimiz bir etkinlik oldu.
İletişimin önünde en büyük engel: Önyargılar
Arkadaşımın O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını burada
öğrendim ve hiç o arkadaşımdan öyle bir performans
beklemiyordum. Dışarıdan baktığımızda insanların sizde
oluşturduğu intiba, imaj her zaman gerçek imajı
olmayabiliyor ve bu etkinlikle arkadaşlarımı daha
yakından tanıdığım gibi önyargılarımızdan kurtulmamız
gerektiğini de anlamış oluyoruz. Bu önyargılar iletişimin
önünde en büyük engeller olabiliyor. Bu önyargı
yüzünden çok faydalı bir arkadaşlık yapmak yerine
bundan mahrum kalabiliyorum. Harezmî felsefesinde
birleşmek, işbirliği, ekip çalışması esastır. “Ben değil biz”
diyebilmek için iletişimin önündeki bu engellerin kalkması
gerekiyor.
"Cevizi kırıp özüne inmeyen cevizin tamamını odun
zanneder.''
Boşuna dememişler zarfa değil mazrufa bak diye. Neyin
dış görünüşüne aldanmamalı? İçi olan her şeyin... İnsanlar
bizim zannettiğimiz kişiler olmayabiliyor.
Nasıl oynadık?
Kendinle alakalı üç şey söylüyorum. İki tane doğru özellik,
bir tane yanlış özellik söylüyorum. Hangisinin yanlış
olduğunu arkadaşımın tahmin etmesini istiyorum.
Arkadaşım benim ile ilgili düşünmeye başlıyor ve böylece
aslında düşünme süreci başladığı için öğrenme süreci de
başlamış oluyor.
Düşünmeden gerçeği nasıl bulabilirim ki?
Gerçek bilgiye düşünerek ulaştığı için bu bilgi tabii ki
kalıcı oluyor. Nasıl ki biz derslerde açık uçlu sorularla,
soru cevap yöntemleri ile öğrencinin bilgiye kendinin
düşünerek ulaşmasını sağlıyoruz, burada da düşünerek
arkadaşların tanımasını sağladığımız için aralarındaki sevgi
bağları, iletişim bağları güçlenmiş oluyor. Sınıfın içinde
arkadaş ilişkilerinde iletişim bağlarının güçlenmesinde
birbirlerine daha anlayışlı, daha tahammülü, daha sabırlı,
yaklaşma konusunda daha verimli sonuçlar elde
edebildiğimiz bir süreç oldu. 

2 - DOĞRU 1- YANLIŞ  ETKİNLİĞİ

.
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       kşemsettin İlkokulu  Okulumuzun Hârezmî Projesi
Uygulama Ekibi olarak tüm ekipler gibi biz de
öğrencilerimizle birlikte gerçek yaşamın içinde, bizler
tarafından çözülebilmesi mümkün olabilecek problemleri
saptamaya çalışarak başladık ilk çalışmalarımıza. Çünkü
önemli olan sadece bir problemi ortaya koymak değildi;
yani doğal afetler de öğrencilerimizin ilk aklına gelen
problemler arasındaydı ama biz bu konuda sadece önlem
alabilirdik; bizim çözebileceğimiz düzeyde bir sorun
değildi bu.
Haftalarca düşündük taşındık, yazdık, çizdik, tartıştık ve
en sonunda öğrencilerimizin okulda geçirdikleri zamanı
daha verimli, daha eğlenceli hale getirebilmek için kolları
sıvamaya karar verdik. Teneffüslerde ve buldukları her
fırsatta kavga etmenin, bağrışmanın, amaçsızca
koşuşturmanın yerini çocukların ilgisini çeken, onları
eğlendiren, neşelendiren bir şeyler almalıydı. 
İlk olarak, HİS (Hayatın İçinden Sorun )’i ortaya koyarken
belirlediğimiz alt problemlerden biri olan ‘Okulumuzdaki
Oyun Alanlarının Yetersizliği’ konusunda yapmış
olduğumuz çalışmayı belirledik tüm ekiplerimizle
paylaşmak üzere.

Uygulama derslerimize başladığımız ilk günden beri
yaptığımız disiplinler arası çalışmaları da dahil edecek
şekilde hazırladığımız oyunlar öğrencilerimizin çok ilgisini
çekti. İngilizce renkler, sayılar, yön zarflarını kullanarak
verdiğimiz yönergeleri uygulamaya geçirdiler. İleriki
aşamalarda okul çapında daha yaygın halde uygulanacak
olan çalışmalarımızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını
hedefliyoruz.

Çağrıbey İlkokulu Hârezmî ekibi olarak bu hafta istasyon
tekniği ile belirlemiş olduğumuz HİS cümlesinin afişini,
sloganını ve HİS hikayesini oluşturduk. Öğrenciler çalışma
esnasından 3 ana istasyona ayrıldı ve bu istasyonlarda
süreli çalıştılar. Daha sonra düzenli aralıklarla istasyon
değiştirerek bir önceki çalışmayı devam ettirip çalışmayı
tamamladılar. Slogan istasyonunda çalışan öğrenciler, HİS
cümlemizle ilgili slogan seçeneklerini  belirlediler. Son
istasyonumuz olan afiş istasyonunda da hep birlikte HİS
afişini oluşturdular.Birinci istasyonda hikaye, ikinci
istasyonda slogan ve üçüncü istasyonda afiş tasarımı
yapıldı. Hikaye istasyonunda çalışan öğrenciler “Uzi”
karakterini tasarladılar.

HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ 
YENİLİKÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
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Esatpaşa Anaokulu 1. Kademe 
1. Disiplinlerin uygulamadaki hedefleri/ Disiplinlerin
Birbiriyle İlişkisi - Disiplinler arası yaklaşıma katkısı
Fen ve Matematik Bilimleri hedefleri
1. Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.
2. Nesne ya da varlıkları ağırlıklarına göre ayırt eder,
karşılaştırır.
3. Nesne/ varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
4. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor Bilimleri hedefleri
1. Yönergeler doğrultusunda hareket eder.
2. Büyük-küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
Disiplinlerin Birbiriyle İlişkisi / Disiplinler arası
Yaklaşıma Katkısı
Esatpaşa Anaokulu olarak, tasarladığımız besin piramidi
algoritmik oyununda nesne ya da varlıkları kullanım
amaçlarına göre gruplama, parçaları birleştirerek bütün
elde etme, yönergeler doğrultusunda hareket etme ve
büyük-küçük kas gruplarını kullanabilme hedefleriyle fen-
matematik ve spor bilimleri ilişkilendirdik.
2. Bilgi işlemsel düşünme becerisi hedefleri
Bilgi işlemsel düşünme becerisi (alt boyutlarına göre)
hedefleri ve bu hedefe ulaştıran etkinlik
Besin piramidi algoritmik oyun tasarım etkinliğinde;
oyunun, üzerinde besin gruplarının resimlerinin
bulunduğu kâğıt bardakların sırayla toplanması ve
sonucunda masanın üzerinde piramitte bulunan besin
gruplarının nesnelerine göre üst üste dizerek besin
piramidi aynısından kule yapılması ile AYRIŞTIRMA,
MODELLEME, SOYUTLAMA VE ALGORİTMA
TASARIMI becerisi hedeflenmiştir.

Programlama becerisi hedefleri 
1. Matematiksel akıl yürütme
2. Algoritma-kodlama
3. Verileri analiz ederek betimleyebilme
4. Verilerden sentezler çıkararak otomatik çözümler
üretebilme. 
Robotik ve/veya oyun tasarım becerisi hedefleri 
1. Kural öğrenme ve kurallara uyma
2. Sabırlı olma
3. Mantık yürütme
4. Takım olma
3. Yaşam becerileri hedefleri
1. Karar verme
2. Problem çözme (Algılama, anlamlandırma, planlama,
motivasyon, göz kontağı kurma)
3. Sayıları kullanma
4. Sabırlı olma
5. Kendine güvenme
6. Stresle baş etme
7. Sorumluluk alma
4. Materyaller
1. Elektrik bandı
2. Kâğıt bardaklar
3. Besin görselleri
5. Ders Akışı
Besin Piramidi Algoritmik Oyunu: Yere elektrik bandıyla
besin piramidi şeklinde üçgen çizilir. Üçgenin iki
köşesinde birer çocuk bulunur. Çocuklar, üçgenin
kenarları boyunca bardakları toplayarak ortak köşeye
gelirler. (Bardakların üzerinde bulundukları bölgenin besin
resimleri bulunmaktadır.) Ortak köşeye ulaşan çocuklar,
masanın üzerinde piramitteki besin sıralamasına göre
bardakları kule yaparak oyunu tamamlar. (EK)

 Besin Piramidi Algoritmik Oyunu
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6. Ölçme ve Değerlendirme
Besin piramidi algoritmik oyun tasarım etkinliğinde;
hedeflenen AYRIŞTIRMA, SOYUTLAMA ve MODELLEME
becerileri üzerinde besin gruplarının resimlerinin
bulunduğu bardakların sırayla toplanması ve sonucunda
masanın üzerinde piramitte bulunan besin gruplarının
nesnelerine göre üst üste dizerek besin piramidi kulesinin
aynısının yapılması GÖZLEM YÖNTEMİ ile ölçülmüştür.

KAYNAKÇA
Akbıyık, S. ve Kaya, V.H.(Ed.).(2020) Bilgi İşlemsel
Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile
Öğretimi. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü 
http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
http://bilgisayarbilim.com/1-sinif-konulari/ 
https://www.bahcesehir.k12.tr/tr/egitim/detay/Bilisimse
l-Dusunme/22/82/0 
https://cdn-
acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Bahar/y
asam_becerileri_au/1/index.html 

ANAOKULU KADEMESİ-2

1. Disiplinlerin uygulamadaki hedefleri/ Disiplinlerin
Birbiriyle İlişkisi - Disiplinler arası yaklaşıma katkısı
Fen ve Matematik Bilimleri hedefleri 
1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
2. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.
3. Problemi söyler.
4. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor Bilimleri hedefleri
1. Çevresinde gördüğü hem güzel hem de rahatsız edici
durumları ifade eder.
2. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini ifade eder.
3. Dili iletişim kurma amaçlı kullanır.
4. Okuma farkındalığı gösterir.
Disiplinlerin Birbiriyle İlişkisi / Disiplinler arası
Yaklaşıma Katkısı
Dikkatini odaklayabilme ve ayrıntılarıyla açıklayabilme,
çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları, problemleri
ve gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyleyebilmesi
hedefleri ile “Araştırmacı dedektifler problem arıyor?” ve
“Zihin haritası” etkinlikleriyle; Fen-Matematik ve Sosyal
bilimler disiplinleri ilişkilendirilmiştir.

2. Bilgi işlemsel düşünme becerisi hedefleri
1. “Araştırmacı dedektifler problem arıyor” etkinliğinde
nesne/durum/olaya odaklanma, gözlem yapma hedefleri
gerçekleştirilerek, VERİ DÜZENLEME becerisi; kontrol
listesinde aynı-farklı nesnelere dikkat etme dedektifin
rolünü üstlenme gibi eylemleri gerçekleştirerek ÖRÜNTÜ
TANIMA becerisi hedeflenmiştir.
2. “Zihin haritası” etkinliğinde, okuldaki problemlerin
farklı boyutlarda belirlenmesi ile AYRIŞTIRMA, çocuklarla
birlikte yapılan zihin haritası sonrası problem durumlarının
anket analiz formunda görsel olarak gruplandırılması ile
VERİ ANALİZİ VE VERİ SUNUMU becerileri
hedeflenmiştir.
Programlama becerisi hedefleri 
1. Problem için veri toplama
2. Mantık yürütme
Robotik ve/veya oyun tasarım becerisi hedefleri 
1. Özgün düşünebilme
2.Sebep-sonuç bağlantısı kurabilme
3. Araştırmacı
3. Yaşam becerileri hedefleri
1. Yaratıcı düşünme 
2. İletişim
3. Bilgiyi toplama
4. Organize etme
5. Eleştirel düşünme
 4. Materyaller
1. Büyüteç 
2. Mandallı dosya
3. Kâğıt tahta 
4. Tahta kalemi 
5. Dedektif yaka kartı 
6. Gözlem kontrol listesi
5. Ders Akışı

“ARAŞTIRMACI DEDEKTİFLER PROBLEM ARIYOR”

http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
http://bilgisayarbilim.com/1-sinif-konulari/
https://www.bahcesehir.k12.tr/tr/egitim/detay/Bilisimsel-Dusunme/22/82/0
https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Bahar/yasam_becerileri_au/1/index.html
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Ön hazırlık: 
Gezi (Araştırmacı Dedektifler Problem Arıyor) 
(Temin edilecek malzemeler: Gözlem kontrol listesi,
büyüteç, dedektif yaka kartı, mandallı dosya ve kalem)
Zihin Haritası (Okuldaki problemleri nelerdir?) 
(Temin edilecek malzemeler: Kâğıt tahta, tahta kalemi)
Uygulama akışı: 
Gezi (Araştırmacı dedektifler problem arıyor): Öğretmen
çocuklara dedektif yaka kartlarını, büyüteçlerini ve
gözlem kontrol listelerini verir. (Kontrol listesinde okulun
5 bölümündeki problem durumu teşkil edebilecek bazı
temsil durumlarının resimleri bulunmaktadır.) (EK:1)
Öğretmenler ve çocuklar okulun bazı bölümlerini
(Yemekhane, idareci odakları, koridorlar, tuvaletler)
dolaşarak listede gördükleri problem durumlarına işaret
koyarlar. Gözlem sonunda çocuklarla okuldaki problemler
üzerine sohbet edilir ve ortak problemler tespit edilir. 
Zihin Haritası: Kâğıt tahta duvara yapıştırılır. Çocuklarla
“Okulda gözlemlediğiniz problemler nelerdir?” sorusu
etrafında konuşulur, çocukların verdiği özgün yaratıcı
cevapları ile bir tartışma ortamı oluşturulur. Cevaplar
kâğıt tahtaya yazılır. Verilen cevaplardan ortak problemler
tespit edilir (Oylama yapılarak). Çocukların verdiği
cevaplar görsel olarak bir zemine aktarılır. (EK:2) Yapılan
bu veri analizi ile balık kılçığı tekniği için zemin
oluşturulur.
6. Ölçme ve Değerlendirme
“Araştırmacı dedektifler problem arıyor” etkinliğinde
çocuklara kontrol listeleri verilerek dikkat edilmesi
gereken nesneye odaklanması, çevresinde gördüğü
problem durumlarını fark ederek kontrol listesinde
işaretlemesi, kontrol listesinde sadece problem durumunu
ortaya çıkarması ile SOYUTLAMA bilimsel düşünme
becerisini gerçekleştirmiştir.
“Zihin haritası” etkinliğiyle çocuklarla beyin fırtınası
yaptırılarak problem durumlarını anlamaları, fark etmeleri,
tespit etmeleri ve problem durumlarının birbiriyle
ilişkilerini kavramaları, gereksiz olan bilgileri
eleyebilmeleri ile AYRIŞTIRMA ve SOYUTLAMA
becerilerini gerçekleştirmişlerdir.

KAYNAKÇA
Akbıyık, S. ve Kaya, V.H.(Ed.).(2020) Bilgi İşlemsel
Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile
Öğretimi. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü 
http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
http://bilgisayarbilim.com/1-sinif-konulari/ 
https://www.bahcesehir.k12.tr/tr/egitim/detay/Bilisimse
l-Dusunme/22/82/0 
https://cdn-
acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Bahar/y
asam_becerileri_au/1/index.html 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kopuzlar Vakfı 
PROBLEM ÇÖZME - KROKİ

Yapılan etkinliğimizde öğrencilerimizin problem çözme
becerilerini geliştirirken aynı zamanda grup çalışmalarına
teşvik etmek amaçlanmıştır. Öğretmen etkinlikten önce
sınıfın krokisini çizer. Daha sonra sınıfın belirli yerlerine
satranç taşlarını gizler. Çizilen krokiye gizlenen taşların
fotoğrafları yapıştırılır. 
Öğretmen öğrencileri çember şeklinde oturtarak onlara
krokiyi daha önce duyup duymadıklarını sorar, alınan
cevaplardan sonra çocuklara krokiyi anlatır. Sınıfın
krokisini çocuklara gösterir, sınıfın çeşitli yerlerine satranç
taşlarını sakladığını ve bu taşları krokiye bakarak gizlenen
yerden bulmalarını daha sonra satranç tahtasına
yerleştirmelerini ister. 
Sınıf gruplara ayrılır ( örneğin 3 çocuk atı, 3 çocuk kale)
gruplar krokiye bakarak gizlenen taşları bulur ve
yerleştirir.

Kaynakça: Akoğuz, M., Akoğuz, A., (2016). Yaratıcı Drama
Etkinlikleri (s. 46) İstanbul: Final Kültür Sanat Yayınları.

PROBLEM ÇÖZME - KROKİ

http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
http://bilgisayarbilim.com/1-sinif-konulari/
https://www.bahcesehir.k12.tr/tr/egitim/detay/Bilisimsel-Dusunme/22/82/0
https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Bahar/yasam_becerileri_au/1/index.html
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Küçükçekmece Ortaokulu Hârezmî Ekibi Web 2.0
araçlarından eğitimciler tarafından çokça kullanılan Canva
uygulamasını kullanarak oluşturulan çalışmalara bir
yenisini ekledi. Yavuz YILAN, Esenbike KIZILAY, Sevda
KOÇ, Şükriye ŞANLI ve Ekrem ŞEN rehberliğinde Trafik
Sorunlarını ele alan öğrenciler His Hikayelerinin hak ettiği
değere ulaşması ve okulda yaygınlaşmasını sağlamak
üzere çalışmalarını Canva’ya aktardılar. Aktarılan
çalışmalar tasarım ilkelerine uygun şekilde
tamamlandıktan sonra bir araya getirilerek okul sosyal
medya hesaplarında ve okul panolarında sergilenmeye
başlandı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgiyle
karşılanan bülten hakkında konuşan proje koordinatörü
Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Yavuz YILAN Web 2,0
araçları ve diğer teknolojik uygulamaların önemini
hatırlatarak sonraki haftalarda daha farklı çalışmaların
yapılmasının planlandığını belirtti. Yakın zamanda
VFabrika ve Lumi uygulamaları kullanarak Dijital Oyunlar
tasarlayacakların belirten Yavuz YILAN öğrencilerin süreci
heyecanlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti. Özellikle akran
öğrenmesini en üst düzeye taşıyan Hârezmî projesinin
kendi öğretmenlik yaşamına da bir çok katkı sağladığını
belirterek sözlerine devam eden eğitimci projenin tüm
okullara yaygınlaşması gerektiğini belirtti. 
Diğer yandan konu hakkında konuşan Küçükçekmece
Ortaokulu Müdürü Tamer Umut, Harezmi Projesinin çok
önemli olduğunu hem öğretmen hem de öğrencilerin bu
süreçte bir çok bilgiyi birbirlerine aktarmalarına olanak
sağlaması sebebiyle her zaman destekleyeceklerini dile
getirdi.  

''Problem çözmeye dönük akıl oyunlarına yer veriyoruz.''

Yıldız Ali Hasanoğlu  İmam Hatip Ortaokulu /Tuzla

Tuzla İmam Hatip Lisesi
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Abdurrahman Nermin Bilimli İlkokulu  olarak, problem
durumumuz için zihin haritaları, problemimizi
görselleştirmek için afiş oluşturduk.

Nene Hatun İlkokulu,  Hârezmî Eğitim modelinin
disiplinler arası yaklaşımla, bilgiyi işlemsel açıdan
değerlendirme ve programlanması; bilgisayar, robot
teknolojileri ve oyun tasarımlarını aynı eğitim modeli
içerisinde gerçekleştirmek gelenekle gelecek arasında
köprü olması açısından önemlidir. 
Bu eğitim modeliyle öğrencilerin bilgileri günlük hayatta
kullanmaları, deneyerek öğrenme ortamlarının
hazırlanması, öğrenme sürecinin takım halinde
gerçekleştirilmesi yaşadığımız yüzyılın becerilerini
kazanmış bireylerin yetiştirilmesi ülkemizin geleceği
açısından önemlidir. 
Hârezmî  Eğitim Modeliyle öğrencilerimize düşünme
becerilerinin kazandırılması, bilgiyi oluşturma ve bilgiye
sahip olmanın değerinin öğretilmesi şüphesiz önem arz
etmektedir. Problemlerin tespit edilmesi ve çözüm
sürecini de aynı zamanda yürütülmesi öğrencilerimize
kazandırılması gereken değerli davranışlardır.
Öğretmenlerimizin de gönüllü olarak bu süreçte yer
alması projenin uygulanabilirliğini arttırmakta, ülkemizin
eğitim sistemi üzerinde olumlu etkileri olacağını belirtmek
isterim. 

  Üsküp İlkokulu-Anasınıfı ekibi olarak bilimsel yöntemler
ile belirlenen problem çözme becerilerinin gelişmesini
desteklemek için, öğrencilerimiz gruplar halinde fasulye
etkinliği yaptılar. Fasulyeleri hem toprağa ekerek hem de
pamuğa yerleştirerek iki ayrı gözlem yaptılar ve gözlem
sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaştılar.

İstoç İlkokulu Hârezmî Eğitim Modeli uygulama ekibi
olarak buradaki amacımız çocukların teknoloji kullanarak
nasıl üretebileceklerini keşfetmelerini sağlamalarının
yanında; ayrıca milli kültürümüzü ve ahlaki kurallarımızı
da özümsetmek. Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini
kullanarak sorunun çözümlerini farklı bakış açıları ile ele
aldık.

"HÂREZMÎ  EĞİTİM MODELİYLE ÖĞRENCİLERİMİZE DÜŞÜNME
BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI, BİLGİYİ OLUŞTURMA VE
BİLGİYE SAHİP OLMANIN DEĞERİNİN ÖĞRETİLMESİ
ŞÜPHESİZ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR."
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 Nevin Mehmet Bilginer İlkokulunda Hârezmî,
öğrencilerin hayatın içinden sorunlarla ilgilenme ve
öğrenci merkezli bir eğitim olması açısından oldukça etkili.
Bu süreçte öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme
becerisi kazanmaları, olaylara farklı bakış açılarıyla
bakabilme, teknolojiyi  güvenli kullanmayı öğrenme, oyun
tasarlama, grup çalışmalarına katılma gibi beceriler
kazanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Farklı
disiplinlerle işlediğimiz yenilikçi, bol etkinlikli, keyifli bir
eğitim modelinde öğrencilerimizle birlikte olmaktan dolayı
çok mutluyuz.

Yıldıztepe İlkokulu Hârezmî Eğitim Model’inin,
*Disiplinler arası olması
*Hayatın içinden sorunlarla ilgilenilmesi
*Öğrenci merkezli bir eğitim olmasından dolayı
öğrencilerin algoritma düşünme becerisinin kazanması,
problem çözme becerisini kazanması, yaratıcı düşünme
becerisi kazanması, çözüm odaklı olması, farklı bakış
açılarını kazanması, teknolojiyi doğru ve güvenli
kullanması... gibi birçok konuda gelişimine katkıda
bulunmaktadır.
Ayrıca Hârezmî Eğitim Model’inin biz öğretmenlere de
mesleki gelişimimiz açısından birçok olumlu katkıları
vardır.

İstanbul Bağcılar Akyiğit Ortaokulu
Damla: ” Her Hârezmî  dersinde çok heyecanlı ve mutlu
oluyorum öğretmenlerimin enerjisi bana da geçiyor bu
nedenle dersler çok eğlenceli bir hal alıyor”
Elif: ” Grupta çok mutlu ve heyecanlıydık. Yaptığımız
ısınma etkinlikleri sayesinde daha enerjik ve daha mutlu
hissediyorum. Hocaların enerjileri, güler yüzleri ve ilgi
alakaları beni çok ama çok mutlu ediyor. Bu eğitimin
hayatıma çok farklı şeyler katacağına inanıyorum:)”
Ahmet Berkay: “Genellikle meraklı hissettim çünkü ısınma
etkinliklerinde ‘Acaba bu sefer ne olacak?’ sorusu
aklımdan çıkmadı.”
Ulaş: “Hem eğlenip hem öğrendiğim için Hârezmî
derslerinde çok mutluyum”
Enes: “Takımla birlikte çalışırken mutlu olduğumu bazen
karar verirken zorlandığımı hissettim. Ayrıca İnsanlara
yardım edeceğim onlara faydalı bir şeyler yapacağım için
mutlu ve gururlu hissetim.”

Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu
Hayatın içinden seçeceğimiz problemi belirlerken, ekip
arkadaşlarımızın fikirlerine değer vererek, bilimsel çalışma
ilkelerine dikkat ederek ilerledik. Çeşitli ölçütlere ve
demokrasi ilkelerine göre belirlediğimiz çalışma konumuz
“siber zorbalık” olarak şekillendi.
Konu ile ilgili veri toplama yöntemi olarak okulumuz
öğrenci ve velilerinin oluşturduğu örneklem kümesi ile
anket çalışması yaptık. 

“HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENDİĞİM İÇİN HÂREZMÎ
DERSLERİNDE ÇOK MUTLUYUM”
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 Cemil Meriç Ortaokulu
Yaşam becerilerimiz yalnızca derslerde başarılı olmaktan
ibaret değil günlük yaşamda karşılaştığımız zorlukları ve
engeller ile etkin bir şekilde başa çıkabilmeyi de
öğrenmeliyiz. Bu eğitim modeli de bu gerekliliklere
yardımcı olabilecek nitelikte çalışmalar içeriyor.
Hârezmî çalışmalarımızda yaratıcı düşünmemiz gerekiyor.
Önce sorunlara karşı duyarlı olmalıyız. Sonra hipotezler
geliştirmeliyiz, sınamalıyız olmadıysa değiştirmeli, yeni
hipotezler kurmalı, tekrar sınamalı, en son ise sonuca
ulaşmalıyız. Bu zor gibi görünebilir ama birtakım çalışması
içerisinde ve rehberlik eden öğretmenleriniz de varken
keyifli hale geliyor.

Mustafa Kemal Ortaokulu
Hârezmî eğitimine katılan öğretmen ve öğrencilerin ders
dışı zamanlarda farklı etkinlikler ve çalışmalara katılmaları
hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladığını
düşünüyorum. Özellikle de öğrencilerin farklı problem
durumları ile karşı karşıya gelmeleri ve bu problemlerin
çözümüne yönelik farklı bakış açılarını, beyin fırtınası,
tartışma, münazara, konuşma halkası, istasyon gibi
öğrenci merkezli eğitim yöntem ve tekniklerinin sıklıkla
kullanılması, öğrenciyi öğrenme ortamına aktif bir şekilde
dahil edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür eğitim
yaşantıları öğrencilerin özgüvenlerini arttırmakta,
bireylerin benlik algısı ve özsaygısını artırmaktadır.
Öğrenciler yapılan çalışmaların problem konuları ile
günlük hayattaki problemler arasında ilişki kurması ve
günlük hayat problemlerinin çözümünde bir ön deneyim
ve hazırbulunuşluk sağlaması, bireylerin problem çözme
becerilerini artırmaktadır. 

Ziya Gökalp Ortaokulu
Okulumuz da Hârezmî eğitim modelinin yapılması, farklı
yöntemleri kullanacağımız konusunda bizleri farklı
tecrübelere ve yöntemlere yönlendirdi. Deneyerek
öğrenme modeli olarak tanımladığımız Hârezmî eğitim
modeli geleneksel eğitim modellerinden çok farklı ve
renkli bir eğitim modelini ifade etmesi biz öğretmenleri
daha da heyecanlandırdı. Bu eğitim modeli sayesinde
öğrenilen bilgilerin günlük hayatta kullanılması, öğrenme
sürecinde birden fazla disiplinden yararlanma, takım
halinde hareket etme, düşünme ve yaşama ile yeni bilgiler
öğrenme süreçlerinin yaşanması öğrencilerin
öğrenmelerinde ve bizim de tecrübe yaşamamıza sebep
oldu. Umarım bütün bir dönem boyunca daha da verimli
yaratıcı olacağımız bir dönem okulumuza ve
öğrencilerimize daha da katkıda bulunur.

"BU TÜR EĞİTİM YAŞANTILARI ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVENLERİNİ
ARTTIRMAKTA, BİREYLERİN BENLİK ALGISI VE ÖZSAYGISINI
ARTIRMAKTADIR."



 Ali Akkanat Anadolu Lisesi olarak çalışmalarımıza 26
Kasım 2021’de başladık. Öncelikle öğrencilerimizde ve
bizlerde farkındalığımızı arttırıcı videolarla, oyunlarla, soru
cevaplarla aslında hayatımızın içinde olup da
çözemeyeceğimizi düşündüğümüz, gücümüzün
yetemeyeceğine inandığımız için kulak ardı ettiğimiz
sorunlarımızı belirledik. Sonra bu problemleri 4 ana
başlıkta topladık. Her bir başlık altında toplanan
öğrencilerimiz kendileri için ön plana çıkmış problemle
ilgili araştırmalar yaptı ve bunları sundu. Ardından sınıfça
bir ana problem belirlendi ve onunla ilgili alt problemler
belirlenerek araştırmalar derinleştirildi. Bu süreçte HİS
cümlelerini buldular, anketlerini hazırlayıp uyguladılar,
afişlerini hazırladılar ve sloganlarını bulup okul içinde
görünürlüklerini artırıp bulgularını yaygınlaştırdılar.
Bunları yaparken öğrencilerimiz problemin çözüm
adımlarını bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak
(literatürü tanımak, balık kılçığı, brainstorming, altı şapkalı
düşünme vb), web2 araçlarını öğrenip (Canva, Kahoot vb)
öğrendiklerini ugulayarak, işbirliği içinde çalışıp
kendilerini en etkili şekilde ifade etme becerisi kazanarak,
disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirip yaparak
yaşayarak öğrenme hedeflerini gerçekleştirerek bilimi ve
teknolojiyi yaşam süreçlerine entegre ettiler. Düşünme
sürecine odaklanıp paralel, lateral ve eleştirel düşünme
sistemini hayatlarına dahil ettiler. Öğrenilmiş çaresizlik
hissinden arınıp kreatif düşünme yetilerini görüp
cesaretlendiler. Etkinlik başlarında oynadığımız Atom-
Molekül, Samuray-Teyze-Canavar, Sandalye Kapmaca vb.
oyunlarla konsantrasyon, işbirliği, uyumlanma gibi
becerilerinin farkına varmalarını hedeflerken iki satin
sonunda öğrencilerimize uyguladığımız 3N, akran
değerlendirmesi gibi ölçme değerlendirme yöntemleriyle
de yaptıkları çalışmaların etkililiği ölçüldü.  Yaratıcı, dil
becerisi yüksek, öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk
sahibi, liderlik vasıflarını kullanabilen, sağlıklı ve mutlu bir
kişi olma yolunu hayatın içinde öğrendiler. Bu uygulama
dersleri sayesinde bizler de öğrencilerimizin farklı
yönlerini keşfetme fırsatı yakaladık. 
 İyi olma hâlimizi sürekli kılmak ve çocuklarımızı
geliştirmek için çok farklı öğrenme yöntemlerini
disiplinlerarası bir perspektifle uygulama imkanı sunan
Hârezmî Eğitim Modeli içerisinde bizler de uygulayıcı
öğretmen olduğumuz için çok mutluyuz. İyi ki bu yola
çıkmışız. 
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Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Günümüzde birçok farklı mesleğin temel dinamikleri
değişti ve her meslekle ilgili yeni tanımlamalar ve
yönelimler ortaya çıktı. Tarihin en kadim mesleklerinden
biri olan öğretmenliğin hem işlevi hem de öğrenci
gözündeki algısı çok değişti. Bilginin çeşitlendiği ve bilgiye
erişimin çok kolaylaştığı bu çağ aynı zamanda beraberinde
büyük bir bilgi kirliliği de getirdi. Öğretmen artık var olan
bilgiyi klasik yöntemlerle aktaran yöntemin dışına çıkmak
zorundadır. Her anlamıyla kendini donanımlı kılmalı ve
öğrenciye rehberlik eden bir meşale vasfı kazanmalıdır.
Etrafımızı saran canlı veya cansız bütün mevcudat
görülen veya görülmeyen bağlarla birbirine bağlı. Hiçbir
ders artık sadece kendi disiplini içinde değerlendirilemez.
Kazanımların en verimli seviyeye ulaşabilmesi için
disiplinler arasındaki en ufak bağlar dahi değerlendirilmeli
ve bu genel perspektif öğrencinin bilgi ufuklarını
oluşturmalıdır. Hârezmî  içerisinde yapmış olduğumuz
çalışmalar ve gözlemler gösteriyor ki bu model öğrencide
var olan bütün potansiyeli ortaya çıkaran, çoklu
düşünmeye olanak sağlayan, disiplinleri kaynaştıran
geçmişten geleceğe uzanan modern bir yöntem. Bu
model öğrenciyle beraber öğretmenin de ufuklarını
genişleten, öğretmenle öğrencinin bilgiyi beraber
keşfettiği ve geliştirdiği bir ortam sunuyor. 

"BU MODEL ÖĞRENCİDE VAR OLAN BÜTÜN POTANSİYELİ
ORTAYA ÇIKARAN, ÇOKLU DÜŞÜNMEYE OLANAK SAĞLAYAN,
DİSİPLİNLERİ KAYNAŞTIRAN GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN
MODERN BİR YÖNTEM."
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 Bahçelievler İlçesi olarak bu yıl 9 ilkokul ekibi ile
karşınızdayız. Öğretmenlerimiz, Hârezmî  Eğitim Modeli
beş zemini çerçevesinde disiplinlerarası ders tasarımı
yaparak uygulama yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz, ekip
ruhu ve grup çalışmaları ile bilimsel çalışma metotları
doğrultusunda bir bilim insanı gibi hayatın içinden bir
sorunu (HİS) tespit ederek, problem çözme aşamalarını
adım adım uygulayarak, eğlenerek, yaparak yaşayarak
öğrenmenin verdiği mutlulukla hedeflerine doğru
ilerlemektedir.
 Uygulamalarımız genellikle ısınma oyunlarımızla
başlamaktadır. Amacımız öğrenci motivasyonunu yüksek
tutmak, öğrencileri derse hazırlamak, öğrenciler arasında
iletişim, iş birliği, yaratıcılık ve problem çözme gibi yaşam
becerilerini desteklemek ve onların mutlu bir şekilde
eğlenerek derse girmelerini sağlamaktır. İlkokullarımız
eğlenerek yüksek motivasyon ile derslerine başladılar.

Uygulamamız süresince teknolojinin doğru kullanımı,
derslere web2.0 araçlarının entegrasyonu ile
öğrencilerimizin dijital yeterliliklerini ve dijital
okuryazarlık becerilerini arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu
hedef doğrultusunda ilkokullarımız problem çözme
sürecinin tüm adımlarında teknoloji entegrasyonunu
sağlamışlardır.

 Problem çözme aşamalarını, bilgi işlemsel düşünme
becerilerinin gelişmesine yönelik veri düzenleme ve
kodlama çalışmaları ile desteklemişlerdir.

Hârezmî  Eğitim Modeli’nin en önemli zeminlerinden birisi
de disiplinlerarası ders tasarımının yaşam becerileri ile
desteklenmesidir. Bu amaçla ders tasarımlarımızı sanatsal
çalışmalarla zenginleştirdik. Farklı disiplinleri bu
çalışmalarda buluşturduk. Öğrencilerimiz, sunum ve
yaratıcılık becerilerini ortaya koyarak teknoloji tasarım,
matematik ve sosyal bilimler disiplinlerinin farklı bakış
açıları ve grup çalışmaları ile tasarım ve sunum süreçlerini
eğlenerek gerçekleştirdiler. 

"HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ’NİN EN ÖNEMLİ ZEMİNLERİNDEN
BİRİSİ DE DİSİPLİNLERARASI DERS TASARIMININ YAŞAM
BECERİLERİ İLE DESTEKLENMESİDİR."
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 Dede Korkut Ortaokulu/ Tuzla
Bahçelievler ilçemizde bu yıl 5 ortaokulumuz Hârezmî 
 Eğitim Modeli‘ni uygulamaktadır. Öğretmenlerimiz
birlikte öğretim yöntemini uygulayarak disiplinlerarası
çalışmayı ekip olarak tecrübe etmektedirler.
Öğrencilerimiz de grup çalışmaları ile iş birliği yaparak
çalışmalarını gerçekleştirmekte ve sunum yapma
becerilerini de geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz,
problemin belirlenmesi ve savunuculuk, problemin
kapsamı ve ispatı, HiS cümlesinin oluşturulması, HİS
hikayesinin yazılması, slogan afiş çalışmaları sürecinde
tam bir işbirlikli çalışma sergilemişlerdir. 

 
Bahçelievler ilçesinde lise kademesinde Şehit Erol Olçok
MTAL tek uygulama okulumuzdur. Okulumuz daha
önceki yıllarda da modeli deneyimlemiştir. Bu yıl sosyal
bir konuyu problem olarak belirlemişlerdir. Önemli
değerlerimizden biri olan “Türkülerimiz” temasını bu yıl
problem olarak ele almışlardır. Türkülerimizin unutulması,
gençler tarafından çok fazla bilinmemesi problemi üzerine
çalışmalara başlamışlardır. Öğrencilerimiz problemi
belirledikten sonra problemle ilgili olarak “Paint”
programını kullanarak zihin haritası çalışmaları yapmışlar
ve anket çalışması ile problemi ispat etmişlerdir. Tema
türkülerimiz olunca ve ekibimizde de müzik öğretmenimiz
olunca derslerimiz de türkülerimiz eşliğinde olmaktadır.
Müzik, Coğrafya, Yenilenebilir Enerji, Elektronik
branşlarından oluşan öğretmen ekibimizin ve 9. sınıf
öğrencilerimizin disiplinlerarası çalışma ile problem çözme
süreçlerini merakla takip ediyor olacağız.

"ÖĞRENCİLERİMİZ DE GRUP ÇALIŞMALARI İLE İŞ BİRLİĞİ
YAPARAK ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEKTE VE SUNUM
YAPMA BECERİLERİNİ DE GELİŞTİRMEKTEDİRLER."

Tuzla İmam Hatip Lisesi
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 ORTAOKUL: Bakırköy İlçemizde Emlak Kredi Bankası
Ortaokulu, Ataköy Atatürk Ortaokulu ve Ataköy 60. Yıl
Ortaokulu Hârezmî Eğitim Modeli 1. Dönem derslerinde
Problem nedir ve çeşitleri nelerdir?, Çevremizdeki
problemler nelerdir?, Kendi problemimizin kapsamı ve
sınırları nelerdir?, Problemimize ait Zihin Haritası nasıl
olmalı? konularına yönelik ders tasarımı yapmışlardır.
LİSE: Bakırköy İlçemizde sadece Yeşilköy Anadolu Lisesi
Hârezmî Eğitim Modeli’ni uygulamaktadır. Bu
okulumuzun 1. dönem çalışmaları, Problem nedir ve
çeşitleri nelerdir?, Çevremizdeki problemler nelerdir?,
Kendi problemimizin kapsamı ve sınırları nelerdir?,
Problemimize ait Zihin Haritası nasıl olmalı? başlıkları
altında toplanabilir.

 Bakırköy İlçesi okulları Hârezmî Eğitim Modeli’ne en
başından beri katılım sağlayarak aktif rol oynamış ve
Hârezmî  Eğitim Modeli’nin gelişimine tüm katılımcılarıyla
destek vermiştir. Hem her seneki Harezmi lansmanlarında
hem de çeşitli eğitim fuarlarında Bakırköy İlçesini ve
Hârezmî  Eğitim Modeli’ni başarıyla temsil etmiştir. 2018
yılı Gess Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesine ilçemizdeki
Harezmi okullarımızdan Şehit Muhammet Ambar İmam
Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katılmış ve
Harezmi Eğitim Modeli ile çözmeye çalıştıkları HİS
konularını fuardaki katılımcılara ve ziyaretçilere
anlatmışlardır.  
 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yeni başvuran
okullarımızı pandemi şartları nedeniyle tek tek ziyaret
ederek Hârezmî  Eğitim Modeli ve süreçle ilgili
bilgilendirme yapıldıktan sonra 2021 Mart ayında
ilçemizde başvuru yapan okullarımızın öğretmenlerine
online HEM Öğretmen Eğitimi verdik. Ayrıca ara ara
çeşitli platformlar üzerinden online bir araya geldiğimiz
öğretmenlerimizle süreç değerlendirmelerimizi yaptık. 
 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bakırköy İlçesinde
çeşitli kademelerden toplam 13 okulumuzdan 14 ekip
başvuru yaparak kasım ayında yüzyüze derslerine
başlamışlardır.
ANAOKULU: Bakırköy İlçemizde bu kademe de sadece
Mustafa Pars Anaokulu Hârezmî  Eğitim Modeli’ni
uygulamaktadır. Bu okulumuzun 1. dönem çalışmaları,
Problem nedir ve çeşitleri nelerdir?, Çevremizdeki
problemler nelerdir?, Kendi problemimizin kapsamı ve
sınırları nelerdir?, Problemimize ait Zihin Haritası nasıl
olmalı? başlıkları altında toplanabilir.
İLKOKULU: Bakırköy İlçemizde 8 İlkokulumuzda 9 ekip
Harezmi Eğitim Modeli sürecine devam etmektedir.
Ataköy İlkokulu, Ataköy 60.Yıl İlkokulu, İbni Sina İlkokulu,
Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu, Hamdullah Suphi
Tanrıöver İlkokulu, Medeni Berk İlkokulu, Hamdi Akverdi
İlkokulu ve Murat Kölük İlkokulu 2021-2022 Eğitim
Öğretim yılında sürece dahil olan okullarımızdır.
Okullarımızın tamamı 1. dönem çalışmalarını Problem
nedir ve çeşitleri nelerdir?, Çevremizdeki problemler
nelerdir?, Kendi problemimizin kapsamı ve sınırları
nelerdir?, Problemimize ait Zihin Haritası nasıl olmalı?
başlıkları altında toplamışlardır.

PROBLEMİMİZE AİT ZİHİN HARİTASI NASIL OLMALI?
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Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu
Çalışmalarımıza tanışma oyunu ile başladık, daha sonra
Hârezmî Eğitim Modeli ve problem-problem türleri
sunumlarımızla devam ettik. Sonraki hafta grupça
uyulması gereken sınıf kurallarını belirledik, tüm grup
üyeleri fon kartonuna istediği sınıf kuralını yazdı ve
seçtiği kuralları onayladı. Daha sonra öğrencilerimiz
“Hayatın İçinden Sorunlar” sunumlarını yaptılar, daha
sonra buldukları 22 hayatın içinden sorun içinden çoklu
oylamayla birden fazla oylama yaparak problemleri
minimum sayıya düşürdüler ve kalan problemler arasında
seçim yaptılar. Öğrencilerimiz Wooclap aracılığıyla çoklu
oylamayla Hayatın İçinden Sorun (HİS) olarak “Alzheimer
Hastalarının Hayatlarını Kolaylaştırma”yı seçtiler. Atom
etkinliği ile işbirlikli çalışmanın önemini keşfettiler. Zihin
ve kavram haritaları oluşturarak probleme ve problemin
önemli yönlerine odaklandılar. Böylece hayatın içinden
sorunumuz hakkında daha fazla fikir ve çağrışım ürettiler.
Zihin ve kavram haritası oluşturmak için kullanılabilecek
yazılımları ve Web 2.0 araçlarını tanıdılar. Alzheimer
hastalarının hatırlamalarını kolaylaştıracak etkinliklerden
Sudoku’yu çözmeyi öğrendiler. HİS sloganlarını Padlet
Web 2.0 aracına eklediler, slogan cümlemizi bu hafta
netleştirecekler.

 Problemin ispatı için google araçlarından google forms ile
anket formu oluşturarak problem durumunun varlığı
hakkındaki bilgileri Google Formlar'la toplayıp organize
edecek ve sonuçları inceleyip grafik oluşturarak analiz
edecekler.

 Toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçları yüzyıllar
boyunca bireylerin sahip olması gereken yeterlilik ve
becerileri etkilemiştir. Bireylerin, yaşamlarını sürdükleri
yüzyılın beklentilerine cevap vermeleri için gerekli olan
beceriler günümüzde 21. yüzyıl becerileri olarak
adlandırılmaktadır. Bilgi çağında başarılı olabilmek için
geliştirilmesi gereken üst düzey becerileri ve öğrenme
eğilimlerini ifade eden 21. yüzyıl becerileri; hem bilgiyi
hem de beceriyi içeren, bu iki kavramın harmanlanmasıyla
ortaya çıkan becerilerdir (Dede, 2009). Alan yazındaki
çalışmaların pek çoğunda bu becerilerden yaratıcılığın,
eleştirel düşünmenin, işbirliği içinde çalışmanın ve
problem çözmenin vurgulandığı görülmektedir (Boyacı ve
Özer, 2019).
 Hârezmî  Eğitim Modeli kapsamında okulumuzda
gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalarda öğrencilerin
hayatın içinden bir problemi işbirliklikli çalışmaya dayalı
olarak çözmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda işbirliği
dönem boyunca yapılacak olan çalışmalardaki ortak
becerilerdendir. Ancak işbirlikli çalışma sürecinde
öğrencilerin pek çok güçlükle karşılaşmaktadır.
Karşılaşılan güçlüklerin gerçekleştirecek oldukları
çalışmalardaki davranışlarına etkisi göz önüne alınarak
öğrencilerin işbirlikli çalışmaya yönelik tutumlarının ve bu
tutumların ortaya çıkarabileceği davranışların belirlenmesi
amacıyla öğrencilerle “Sınırlarımızı Belirleyelim” etkinliği
gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik boyunca öğrencilerin
işbirlikli çalışma sürecine yönelik görüşleri,
karşılaşılabileceklerini düşündükleri istemeyen
davranışları demokratik bir ortamda ifade etmeleri
amaçlanmıştır. Buna ek olarak öğrencilerden ifade
ettikleri istenmeyen davranışlara yönelik alternatif çözüm
önerileri geliştirmeleri istenmiştir. İlgili çalışmanın dönem
boyu gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlere yönelik
olumlu katkılarının olacağı beklenmektedir. Bu nedenle
ilgili etkinliğin önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.

“HAYATIN İÇİNDEN SORUNLAR”
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FATİH ULUBATLI HASAN İLKOKULU’NUN 
HÂREZMÎ YOLCULUĞU 2022
 2017 yılında başlayan bu yolculuk 5 yıldır yenilikler,
çözülen Hayatın İçinden Sorunlar, değişen ekip üyeleri,
ziyaretler, üretilen materyaller ve gittikçe büyüyen bir
aileye yeni üyelerle birlikte çoğalarak devam etmektedir.
 “ROBOT EL“ ile ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ ve
YAŞLILARIMIZA umut vaad eden destekleyici bir ürün icat
etmeyi, “ÇOCUKLARA ÇEVRECİ VE GÜVENLİ OYUN
ALANI TASARLAYARAK” oyunun tüm çocukların
hayatındaki ve eğitimindeki tartışılmaz önemini,
“YABANCILARLA İLETİŞİM VE İKİNCİ BİR DİL“
öğrenmenin öğrenim hayatlarındaki gerekliliği ve hem
dezavantajlı hem de mülteci çocuklar için nasıl vazgeçilmez
bir ihtiyaç olduğunu, “ANLAMAK İÇİN DİNLEMEK
GEREK” diyerek hayatın temel gereksinimlerinden en
önemlisinin ve eğitimin can alıcı noktası iletişimin
geçmişten günümüze ve yakın çevremizden geçmiş
tarihimize kadar hangi yolculuklardan geçtiğini saptayacak
etkinlikler planlayan ekibimiz çok uzun bir yolculuğa
devam etmektedir.

HÂREZMÎ YOLCULUĞU  2022

 Ekibimiz ilk yolculuğuna çıktığından beri “İLK’LERİN”
okulu olmuş ve olmaya devam etmektedir. Örnek
çalışmaları; Hârezmî E-Portfolyo Pilot Uygulama Okulu,
Afganistan Milli Eğitimine bilgilendirme sunumu, Türkiye
Hârezmî Okullarına Uygulama Tanıtım Sunumu, Harezmi
Şenlikleri, “OYUN VE ÇOCUK” içerikli Akademik Bildiri
Sunumu ve farkındalık yaratan HAYATIN İÇİNDEN
SORUNLARI ile ÇÖZÜMLERİ buluşturmasıyla ve yeni
uygulama okullarıyla iletişim ve destek konularında alan
çalışmaları ile HÂREZMÎ UYGULAMA OKULU
KARDEŞLİĞİNİ yaşatmaktadır. 
 Okul Müdürü Sahre KÖKSAL, Müdür Yardımcıları Gülşah
KEMALOĞLU ve Zafer CELAYİR, Rehber Öğretmen İrfan
ERGİN, Sınıf Öğretmenleri Ayşe KÜRE ve Seda TAT ile
yeni bir HİS VE YENİ BİR ULUBATLI HAREZMİ
MACERASI BAŞLAMIŞTIR. Tüm Kardeş okullarımızla bu
yolda aynı amaçla buluşmak dileğiyle…

“ ANLAMAK İÇİN

DİNLEMEK GEREK”
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MOTİVASYON VE BEN
 Neydi motivasyon? Coşku mu, heyecan mı, merak mı,
istek mi? Yoksa bu duyguların hepsi mi?
 Motivasyon deyince ben hepsini harmanlıyorum sanki.
Motivasyon, içimde var olanı açığa çıkarma aşkı.
 Sahi ben kimim? Coşkuyu isteyen, heyecanı seven,
meraklı mı meraklı, istekli mi istekli… O zaman ben miyim
motivasyon? Ben Sevim Ateş, Hârezmî Eğitim Modeli
Öğretmeni, Hârezmî Eğitim Modelini öğrenen öğrenci
öğretmen Sevim Ateş. Kimden mi öğreniyorum?
Heyecanlı, meraklı, istekli ve coşkulu öğrencilerimden. Bir
bilim adamı olarak düşünen, bir mucit olarak keşfeden
öğrencilerimden öğreniyorum. 
  Üç yıl önce tanıştım Hârezmî Eğitim Modeli ile. Tanıtım
ve öğretmen eğitimlerinde çok heyecanlandırdı beni çünkü
çocuklarla birlikte düşüneceğimiz, birlikte tasarlayacağımız,
birlikte probleme çözüm bulacağımız bir eğitim modeliydi.
O kadar heyecanlandırdı ki karşımdakilerin, yanımda olan
öğrencilerimin hepsi bilim adamı, hepsi kaşif. Derse daha
başlamadan onları öyle görüyordum ben.
 Öğrencilerle buluştuk ilk derste, hepsi ile tanıştık ve
bizdeki coşkuyu onlara da geçirdik. Nasıl mı? Ben coşkulu,
ben heyecanlı olunca o güzel gözler de heyecanlandı.
Çünkü içlerinde taptaze gözler beni ve diğer öğretmenlere
bakıyordu.
 Motivasyonumuzu artıran çevresel etmenler çok
önemlidir. Çünkü zemin gerekiyor tohumun filizlenmesi
için. Tohum benim için, düşünen pırlanta gibi öğrencilerim.
Çevresel etmenler ise biz öğretmenler ve kullandığımız
teknikler. Hârezmî Eğitim Modeli de çocukların
düşünmesini, keşfetmesini ve problem çözmesini
hedefleyen bir yaklaşım. Fikirlerin rahatça söylendiği,
duygu ve düşüncelerin ifade edilebildiği, denemelerin
yapıldığı bir sistem. Motivasyonun ta kendisi. İçerideki
coşkuyu, enerjiyi ortaya koyan zeminin ta kendisi. Bir
öğrencinin gözündeki heyecanı gördüğündeki o ortam.
Ben düşündüm, ben buldum, ben yaptım, ben tasarladım
derken ortaya çıkan müthiş enerji. Bu enerji motivasyonun
ta kendisi. İçsel yaşadığı süreç dışa yansıyor. Dıştaki pozitif
döngü içe yansıyor ve öğrencinizdeki başarının, mucitliğin,
keşfetmenin özgüvenini görüyorsunuz. Bu sefer tekrardan
artıyor coşku. Daha da güzel, daha da farklı, daha da
mucitçe neler olabilir diye düşünüyorsunuz hem siz hem
de öğrenciniz. Baktığınız tablo size şunu soruyor. Yumurta
mı tavuktan çıktı? Tavuk mu yumurtadan? Hârezmî Eğitim
modeli mucit çocukları mı motive ediyor? Hârezmî Eğitim
modeliyle çalışan çocuklar mı öğretmenleri motive ediyor?
 

MOTİVASYON VE BEN

 Ben düşündüm ve bu çarkı işleten, düşünen herkesin
motivasyonunu etkiliyor. İyi ki varsın Hârezmî Eğitim
Modeli. Ben öğrencilerimin gözünde bu heyecanı
gördüğüm için yaşadığım için yazdım bütün bunları. Benim
motivasyonumu artırdığı için. Hepimizin bildiği ama benim
yine paylaşmak istediğim bir hikaye ile sonlandırmak
istiyorum cümlelerimi.
 Denizin kenarında bir sürü deniz yıldızı varmış. Su ile
buluşamayınca ölecekler. Adamın biri bu deniz yıldızlarını
suya atıyormuş teker teker. Onu gören birisi demiş ki;
kenarda o kadar çok deniz yıldızı var ki sen tek tek
atıyorsun ama ne fark edecek ki bir sürü kıyıya vurmuş
deniz yıldızı var. Adam bir tane deniz yıldızını eline almış,
hızla denize atmış ve demiş ki; bunun için çok şey fark
edecek ama. 
 Ve ben Sevim öğretmen olarak diyorum ki bir öğrencimde
heyecana, meraka, coşkuya sebep olabiliyorsam ne mutlu
bana. Onun için çok şeyin değişeceğine inanarak
motivasyonumu artıran Hârezmî Eğitim Modeline çok
teşekkür ediyorum. İyi ki öğrenciyim, iyi ki öğretmenim, iyi
ki Harezmi öğretmeniyim.
 Sevim ATEŞ
 Yavuz Selim Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
 Pedagog/Eğitim ve Aile Danışmanı
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Öncelikle bizim okulumuzda da Hârezmî  Eğitim Modeli
uygulandığı için çok mutluyum. Ben de bu projeye dahil
olduğum için yine mutlu ve heyecanlıyım. Aslında her
Hârezmî günü yeni bir şeyler öğrenmek çok eğlenceli,
sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen yeri geliyor bir
oyunla bir şeyler öğrenirken bazen yeri geliyor
öğretmenlerimiz bize bir şeyler katıyor. Bazen de bir video,
bir gezi bizi bilgilendirebiliyor ve bundan çok mutlu
oluyoruz. Bundan dolayı da her hafta geçtiğinde Hârezmî
günü gelsin diye heyecanlanıyoruz. Eğlenerek öğrenmek
aslında çok güzel bir şey olduğu için de bizler Harezmi
içinde bu kadar çok eğleniyoruz ve heyecanlanıyoruz.
Çünkü Hârezmî’de her şeyi eğlenerek öğreniyoruz.
Hârezmî içerisinde sürekli bir şeyler öğreniyoruz ki
bunların çoğunun farkında bile olmuyoruz. Örneğin dönem
başından beri grup içinde beraber çalışarak her birimizin
grup içindeki uyumu arttı. Ya da yazılar yazarak, grafikler
tasarlayarak, afişler yaparak her birimizin el becerisi arttı.
Bunlar da bize Hârezmî ’nin kazandırdığı bir artı.
Ayrıca Hârezmî’de herkes birbirine karşı saygılı. Ve herkes
birbirine saygı çerçevesi içerisinde davranışlar sergiliyor. 

Ek olarak Hârezmî  bizleri hep bilim insanları gibi
hissettirdi. Örneğin ben hep farklı kişiler gibi
hissedebildim. Bazen anketör gibi hissettim bazen yazar
gibi. Ama genelde kendimi hep bilim insanı gibi hissettim.
Ve beni bilim insanı gibi hissettirdiği için Hârezmî Eğitim
Modeline teşekkür ediyorum. Ayrıca sürekli problemlere
karşı çözüm aradığımız için şu anda kendi problemlerime
daha rahat ve daha kolay bir şekilde çözüm bulabiliyorum.
Ve Hârezmî  bize bunu kazandırdığı için hepimiz çok
şanslıyız. Ayrıca Hârezmî ’ de bizim düşüncelerimize yer
veriliyor. Tüm öğretmenlerimiz için bizim fikirlerimiz çok
önemli ve bunu benimsiyorlar. Bizim fikirlerimizi
soruyorlar. Hârezmî’de çok farklı arkadaşlıklar kurduk. Ve
bundan dolayı da dönem başında birbirimizi çok fazla
tanımazken artık herhangi bir arkadaşımla uyum içinde bir
etkinlik yapabiliyorum. Aslında Hârezmî bize çok fazla
şeyler kazandırıyor ki daha çoğunun farkında bile değiliz.
Umarım önümüzdeki Hârezmî dönemin çok daha
eğleneceğimiz, çok daha güleceğimiz, çok daha keyifli
vakitler geçireceğimiz bir dönem olur. Hârezmî’ de
olmaktan mutluluk duydum. 

'' KENDİ PROBLEMLERİME DAHA RAHAT VE DAHA
KOLAY BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM BULABİLİYORUM.''

Hârezmî Eğitim Modeli
 Uygulama Ekibi Öğrencisi 

Esma Nur Aydoğmuş
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Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu 2. Ekip 
Öğrencilerimiz uygulama derslerine merak, istek ve heves
duygularını üst seviyede yaşayarak başladılar.
İlk dersimizden bu yana çeşitli ısınma oyunlarıyla derse
başladılar. Bu sayede hem derse ısınıp hem de yeni
oyunlar öğrenmiş oldular.

Cemalettin Tinaztepe Ortaokulu 
Ekipte yer alan öğrenciler yaptıkları iş birliği ve iş bölümü
ile süreci en etkin şekilde yönetiyor. 
Öğrencilerimizin bir kısmı problem durumunu ortaya
koyabilmek için hikaye yazarken, bir kısmı yazılan
hikayeyi karikatürleştiriyor. Ekibin bir bölümü akıllardan
silinmeyecek bir slogan ararken, bir kısmı da afiş
hazırlıyor.
En önemlisi öğrencilerimiz bu süreçte öğrenmeyi
öğreniyor.

 Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu 1. Ekip
 Hârezmî  Çalışmaları için çevremizi gözlemleyerek
etrafımızda bizi etkileyen problemleri tespit ettik. Google
form kullanarak okulda bir anket uyguladık. Anket
sorularını öğrencilerimiz hazırladı ve sonuçlarını
yorumladı. Anketin sonuçlarına dayanarak problem
cümlemize ulaştık. Böylece problemi bilimsel olarak
kanıtladık. Hârezmî  öğrencilerimiz problemin çözüm
adımlarını bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak bilimi
yaşam sürecine entegre ediyorlar ve yaparak yaşayarak
öğreniyorlar. Ders sonunda öğrencilerimize uyguladığımız
3N formunda öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiklerini ve
Hârezmî uygulama dersini sabırsızlıkla beklediklerini,
etkinliklerin çok eğitici olduğunu ve problemin
çözümünün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk
duyduklarını belirttiler. Hârezmî öğrencilerimiz web 2.0
araçlarını kullanarak afiş ve sloganlarını hazırlıyorlar ve
böylece dijital okur-yazarlığı öğrenmede etkin olarak
kullanıyorlar. 
 Öğrencilerimiz hep birlikte işbirliği içinde çalışmayı
öğreniyorlar. Kendilerini ifade edebilecekleri kazanımlar
geleceğe ışık tutan bir eğitim sisteminin olmazsa olmazı
...Hârezmî Eğitim Modeli'ne hem öğreniyor hem de
öğretiyoruz .

''Hârezmî Eğitim Modeli'nde hem öğreniyor hem de
öğretiyoruz .''



 BÜLTEN '22 62

 Kemal Arıkan Ortaokulu
Öğrenci motivasyonunun ne kadar önemli olduğu bu
modelde çalıştığımız 4. yılda gördük. Grupla çalışmakta
zorlanan ya da fikirlerini ifade etmek istemeyen
öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı  bazlı çalışmalar bu
sürecin olmazsa olmazı, bu sebeple biz de öğrenci
farklılıklarının sürece katkı sağladığını bilerek
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 Farklı disiplinlerle bir arada çalışmanın kendi branşımıza
olan katkılarını, öğrencilerin merak ettikleri ve araştırıp
sundukları yeni bilgilerin bizim de öğrenen olduğumuzu
fark ettirmesi heyecanımızı artırmaktadır. Bu heyecan her
geçen gün nasıl etkili olabiliriz konusunda kendimizi
geliştirmemize olanak sağlamaktadır.
 Öğrencilerin grup olma, birlikte karar verme sürecini
kavramaları, ifade ya da fikrini açıkça söylemedeki
gelişmeleri bu süreçte kazandığımız en güzel hediye diye
düşünüyoruz. 
 İlk günkü heyecanımızla çalışmak dileğiyle…

 Evliya Çelebi İlkokulu
Merhaba,
   Ben Evliya Çelebi İlkokulu Hârezmî Ekibinden Hatice
öğretmen.
   Bu yıl ilk defa Hârezmî çalışmalarına başladık.
Çalışmalarımıza çok özel bir günde 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde başladık. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oldu.   
   İlk hafta çok korkuyorduk. Ne olacak? Nasıl yapılacak?
Devam ettirebilecek miyiz? Gibi sorularla boğuşuyorduk.
   Tabi ki ilçe koordinatörü Nergiz Tokmak Coşgun
öğretmenim her zaman olduğu gibi tam destek
yanımızdaydı. Uygulama ve toplantılarımıza katılarak bize
plan yazımı ve uygulamaya yönelik yaptığı rehberliğin
dışında, aklımızdan geçen bütün sorulara cevap olacak
bilgi notları hazırlamış bizlere göndermişti. Özellikle en
korktuğumuz planlarla ilgili 1. Hafta HEM plan örneklerini
de unutmamıştı. 
   Ben 23 yıllık sınıf öğretmeniyim. Bu kadar
heyecanlandığım, kaygılandığım, yapabilir miyim diye
düşündüğüm çok nadir zamanlar olmuştur. İşte
Hârezmî’nin ilk dersi bu nadir zamanlardan bir tanesidir.
İlk dersimize bir drama ile başladık. Çocukların
gözlerindeki o merak duygusu bana ayrı bir haz verdi.
Çocuklar ilk başta etkinliğimiz ile ilgili çok fazla yorum
yapamadılar. Dersimiz ilerledikçe daha rahat hareket
etmeye, derse daha çok katılmaya ve yorum yapmaya
başladılar. İki ders saati süren dersimizin bittiğini yarım
saat sonra kızımın anne neredesin okuldan çıktık bizi
almanı bekliyoruz dediği zaman anladık. Çok eğleniyoruz,
araştırmalar yapıp günlük derslerimize aktarıyoruz. En
keyiflisi de disiplinler arası ilişkilerde ayrı ayrı yediğimiz
meyveleri, karışık meyve tabağı boyutuna aktardık.
    Ekipteki Bilge ve Necla öğretmenim ile birlikte bizi en
çok etkileyen olay çocukların uygulamanın başındaki ve
şu andaki yorumları ve kelime sayıları arasındaki artış
oranı oldu. 
   Hem kendimizle hem de çocuklarımızla gurur duyduk.
İyi ki Hârezmî Ekibine katılmışız. İyi ki bu yola çıkmışız.
Emeği geçen herkese özellikle de okul müdürümüz
Süleyman Topsakal’a tüm desteğini ekibimizden
esirgemediği için çok teşekkür ediyorum. 
    Tüm Hârezmî ailesine sevgi ve saygılarımla.
                                                                                                               

Hatice Davaz Daim

Motivasyonlarını artırıcı öğrenci bazlı çalışmalar bu
sürecin olmazsa olmazı.
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Bu süreçte yer almaktan ve her hafta farklı bir çalışma
gerçekleştirmekten mutluyuz. Öğrencilerimiz okulda
akran zorbalığını önlemek istiyor. Hatta laf aramızda
gözlem formu hazırlayıp okulun farklı bölgelerinde gözlem
yaptılar (Sessiz sedasız 😊 ). Gözlem formlarımızı analiz
ettiğimizde gördük ki evet böyle bir problem var ve biz
bunu bilimsel yöntemle kanıtladık. Tabii ki bu aşamadan
önce başka neler neler yaptık! Şu an onlara burada yer
vermiyoruz ama şunu söylemek gerekirse çok şey
kazandık. Özellikle yenilikçi teknolojileri kullanma
konusunda artık öğrencilerimiz birçok konuda sorunlarını
çözebiliyorlar  ve harika dijital materyaller hazırlıyorlar.

BEYOĞLU OKÇU MUSA İLKOKULU
Hârezmî Eğitim Modeli yolculuğumuz başladığı andan
itibaren öğrencilerimizdeki heyecanı ve mutluluğu
görmek her şeyden daha değerliydi. Bir çocuğun problemi
olmaz mı? Yetişkinler olarak çoğu zaman kendi
problemlerimize odaklanıyor ama çocukları yeteri kadar
dinleme fırsatı bulamıyoruz. Öğrenciler küresel ısınma
problemini dert edinmişler. Problem çözme sürecinde
bilimsel araştırma yöntemlerini ve yenilikçi teknolojileri
kullanabilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz.

Beyoğlu Anadolu Lisesi
 Hârezmî Eğitim Modeli yolculuğumuzda öğrencilerimiz
savunuculuk yaparken, bir hayli farklı problem konularını
savundular. Öğrencilerimizin heyecanları görülmeye
değerdi. Oldukça güncel bir problem konusu belirlediler.
Uygun meslek seçimini nasıl yapacaklar? Bu sorunun
cevabını henüz kendileri de bilmiyor. Hangi meslek onlar
için uygundur, nasıl seçim yapacaklar veya ne yapmalılar
gibi soru işaretleriyle problem konusu üzerinde bilimsel
yöntemleri de kullanarak çalışmaya başladılar.
Öğretmenleri olarak bizler, kendilerine en uygun şekilde
rehberlik etmeye her zaman hazırız. Bu ekip çalışmasının
problem çözme aşamasında daha çok perçinleneceğini ve
bu kadar hayati bir problem konusu için farklı alternatifler
bulabileceğimizi umuyoruz. Onların bu problemlerini
biliyorduk elbette, ancak Hârezmî Eğitim Modeli ile daha
da derinlemesine araştırabilme fırsatı bulduk. Buna ilave
olarak, probleme bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz.
Öğrencilerin böylesine hayati bir probleme bilimsel
açıdan bakabilmesi,  kaygı ve endişelerini giderebilmesine
de yardımcı oluyor. Birlikte daha güçlü ve çözüm
odaklıyız!

Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
Hârezmî Eğitim Modeli’ni uygulamaya başladığımız ilk
gün, bütün öğrencilerimiz şaşkın ve meraklıydı. Dedik ki,
biz tesadüflere dayalı çalışmayacağız. Günlük hayatta
karşılaştığınız bir problem belirleyeceksiniz.Bilimsel
araştırma yöntemlerini ve yenilikçi teknolojileri kullanarak
aşama aşama bu problem üzerinde çalışacağız. Çözüm
aşamasına gelene kadar bir macera bizleri bekliyor.
Problemi tanımlamak, savunuculuk ve problemi ispat
etmek derken 9 haftamız geride kaldı.

''Öğrencilermiz harika dijital materyaller hazırlıyorlar.''
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Galatasaray Üniversitesi Galatasaray İlkokulu
Mini mini 1. Sınıf öğrencilerimiz Hârezmî Eğitim Modeli
ile yeni tanıştılar. Bir çocuk en çok ne sever? Tabii ki
oyun. Peki oyunu istediği gibi oynayamazsa bu onu
rahatsız eder mi? Kesinlikle. İşte bizim öğrencilerimizin de
bir problemi var. Arkadaşlarıyla oyun oynarken nasıl
davranmalılar? Küçük bilim adamları olarak bilimsel
araştırma yöntemlerini ve yenilikçi teknolojileri kullanarak
bu sorunun cevabını arıyorlar şimdi! Ne dersiniz
problemlerini çözebilecekler mi? Göreceğiz hep birlikte.
Bu süreci onlarla birlikte yaşamaktan mutluyuz.

Muallim Cevdet İlkokulu
  Bizim için ,Hârezmî Eğitim Modeli’ni her yıl okulumuzda
uygulamak çok keyifli. Bilimsel araştırma yöntemlerini
yenilikçi teknolojilerle harmanlayarak problem çözme
sürecini deneyimlemek, bizler için eşsiz bir deneyim
oluyor. Öğrencilerimiz mutlu, meraklı ve heyecanlı. Bu yıl
problem konumuzu çevre kirliliği olarak belirledik.
Etkinliklerimizde teknoloji kullanımına özen gösteriyor ve
öğrencilerimizi bu konuda teşvik ediyoruz. Aslında
söyleyecek çok şeyleri var! 
 Hârezmî Eğitim Modeli’ni işte bu yüzden çok seviyoruz.
Öğrenciler derinlemesine kendi fikirlerini yansıtabiliyor ve
çalışmalarını da böyle olduğu için büyük bir istekle yerine
getiriyor. Sadece sınıf içerisinde bir uygulama
yapmıyoruz. Aradaki bir haftalık zamanda öğrencilerimiz
mutlaka bir çalışma gerçekleştiriyor ve öğrencilerimize
geri bildirimde bulunuyoruz. Google Classroom
uygulamasında birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz.
Böylelikle çalışmalarımız daha macera dolu!

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Hârezmî Eğitim Modeli’ni yıllardır okulumuzda
uygulamaktayız. Hiç vazgeçmedik. Neden mi? Öğrenciler
özgür, işbirliği içinde, ekip ruhunu yaşatıyor, problem
çözüyor ve bilimsel araştırma yöntemlerini uyguluyor. Bu
yıl problem konumuzu ise ‘Nasıl daha özgüvenli olabiliriz?’
şeklinde belirledik. Farklı etkinliklerle onların birçok
konuda daha cesaretli ve özgüvenli olabilmelerini
arzuluyoruz. Onların bu problemin nedenlerini fark
etmelerine de rehberlik ediyoruz.

Bir Çocuk En Çok Ne Sever?
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 Kestanelik Çok Programlı Anadolu Lisesindeki ambalaj
atık üretimini azaltmak ve çevreye verdiği zararları
önlemek için Kestanelik Lisesi’nde bilinçlendirmeye
yönelik sunumlar yapmak afiş ve broşürler hazırlamak ve
tek kullanımlık ürünler yerine sürdürülebilir ürünler
kullanmayı teşvik etmek amacıyla çalışmalar yaptık.
 Hârezmî Eğitim Modeli çalışmalarımız için
oluşturduğumuz öğrenci grubumuzla tanışma, dikkat
toplama, yaratıcılık, işbirliği yapma kazanımlı çeşitli oyun
ve etkinlikler yapılmıştır. İsmin baş harfiyle sıfat üretme
etkinliği, dokuz nokta 4 çizgi etkinliği, sayı sayma etkinliği
vb. oyunlar uygulama başında kullanılmıştır. Görsellerimiz
ilk haftalarda yaptığımız işbirliği çalışmalarımızı
göstermektedir. Uygulamalarımızın hız kazandığı, ürünlere
doğru yol aldığımız dönemlerde tüm dünyayı saran ve
ülkemizde de hızla yayılan salgın sebebiyle çalışmalarımız
yarım kalmıştır. Ancak yeni dönemde uygulamalarımız için
hazır ve istekliyiz. İşbirliği ve yaratıcılığımızla projemizi
geliştirmeye devam edeceğiz.

Kestanelik Ortaokulu
 Öğrencilerimiz ile slogan bulma çalışması yaptık ve
öğrencilere bilgisayar ile afiş hazırlama eğitiminin
ardından da duvarlara asacağımız afişleri birlikte
tasarladık. Tüm öğrencilerimiz keyifle okulumuzun bilişim
sınıfını kullanarak birer ikişer afiş hazırladı, tümünü
bastırmamız mümkün olmadığı için aralarından oy çokluğu
ile seçim gerçekleştirdik.

 Ardından öğrencilerimiz ile seçtiğimiz problemi
hikayeleştirme çalışması yaparak problemimizi bir ana
karakter çevresinde hikayeleştirdik. 
 Bu süreçte öğrencilerimizin sorgulama, fikir üretme, farklı
kişilerden gelen fikirleri geliştirme, farklı düşüncelere
saygı duyma, eleştirilere açık olma gibi becerilerini
geliştirdiklerini gözlemledik. Öğrenci ve öğretmen
işbirliğimiz ile yaratıcılığımızı daha da geliştirip
harmanlayarak projemize katkı sunmaya devam edeceğiz.

Çevre Bilim Anadolu Lisesi olarak metropol şehri
yaşantısında 7’den 70’e herkesin problem olan “zaman
nasıl doğru yönetilir” sorusunun cevaplarına ulaşmak için
her hafta toplanıyoruz. Öncelikle problemimizi
basamaklandırdık, zamanı yönetmek gerçekten bir
problem mi sorusunu kendimize sorarak, birbirimizin
cevaplarını dinleyerek işbirliği yaptık. Daha sonra
akademik araştırmalar yaparak konu hakkında önerileri
öğrenmeye çalıştık. Web 2.0 uygulamalarını kullanarak
bildiklerimizi birbirimizle paylaştık ve üzerine oyunlar
oynadık, afişler hazırladık. Bu serüvenimize belgesel
hazırlayarak devam edeceğiz ve diğer arkadaşlarımıza da
yol göstererek zamanımızı doğru kullanacağız.

 Bu süreçte öğrencilerimizin sorgulama, fikir üretme, farklı
kişilerden gelen fikirleri geliştirme, farklı düşüncelere saygı
duyma, eleştirilere açık olma gibi becerilerini geliştirdiklerini
gözlemledik. 
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  Öğrenci ve öğretmen işbirliğimiz ile yaratıcılığımızı daha
da geliştirip harmanlayarak projemize katkı sunmaya
devam edeceğiz.

Çatalca Renkli Rüyalar Anaokulu olarak, 
 “Çatalca’daki sokak hayvanları için sıcak bir yuva”
HİS’imizle yola çıktık. Sosyal sorumluluk projeleri
hakkında bilgi sahibi olduk. “Sokak hayvanları için neler
yapabiliriz?”, araştırdık. Sokak hayvanlarını beslemeyi
görev edindik. Çevremizde destek alabileceğimiz
dernekler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumları
araştırıp irtibata geçmeyi planlıyoruz. Yakın çevremize
ailelerimizin katılımıyla sokak hayvanları için yuvalar
yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte uygun
yerlere koymak için mama ve su kapları hazırlamayı
planlıyoruz. Hedefimiz sokak hayvanları için sıcak bir
yuva. İşbirliği ve yaratıcılığımızla projemizi geliştirmeye
devam edeceğiz.

Hârezmî Eğitim Modeli; öğrencilerin teknoloji ve bilimden
faydalanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerini
sağlama; güvenli, toplumsal etik ve ahlaki değerleri
benimseme, teknolojik ve bilimsel araştırma yöntemleri
ile süreci belirleme, öğretmenleri ile paylaşımlarda
bulunup birlikte değerlendirme ve kendini güncelleyen
yapısı ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
geliştirilmiş bir eğitim modelidir. Öğrencilerin günlük ve
gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, problemlerin
çözümünde matematiksel bir süreç oluşturup, adım adım
bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip, programlamanın
teknolojik ve bilimsel gücünden faydalanarak yenilikçi ve
kendini güncelleyen fikirler üretme sürecidir. Biz de
Ormanlı İlk- Ortaokulu olarak bu eğitim sürecinde
öğrencilerimizle birlikte bu yolculuğa çıktık. Her hafta
eğitim sürecine öğrencilerimizle tanışma ve alıştırma
oyunları ile başladık. İlk hafta ayna oyunu ile
öğrencilerimizi empati yoluyla sürece dahil ettik.
Ardından Hârezmî Eğitim Modelinin ne olduğunu, bu
sürecin nasıl işleneceğini her branş öğretmenimiz kendi
alanına uygun olarak öğrencilerimize hissettirdi. “Problem
nedir?, Problem çözme basamakları nelerdir?, Çevremizde
farkında olmadığımız ama aslında problem olan durumlar
nelerdir?” gibi soruları cevapladık. İkinci hafta
öğrencilerimizin getirmiş oldukları problem durumları
tartışılarak anket ve oylama yöntemiyle problem
durumumuzu belirledik. Sonraki süreçte başlangıç olarak
arttırılmış gerçeklik, origami, kodlama, hikaye oluşturma
gibi etkinlikleri gösterip yaptırma, istasyon, soru-cevap
öğretim yöntem ve teknikleriyle uyguladık. Öğrencilerimiz
oluşturduğu hikâyeleri daha sonra birleştirilmek üzere
seslendirdi. HİS problem cümlemiz belirlendikten sonra
bununla ilgili gereken araştırma ve hazırlık yapılarak önce
balık kılçığı yöntemiyle alt problemler tartışıldı. Daha
sonra öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerimiz grup
çalışması ve işbirliği şeklinde görsel olarak slogan ve afiş
çalışması yaptılar. Her grubun yaptığı afişler sergilenerek
tanıtıldı. Web2.0 araçları da kullanılarak dijital ortamda da
afiş ve görsel çalışmalar yapılarak süreç devam
edilmektedir. Ardından öğrencilerimiz ile seçtiğimiz
problemi hikayeleştirme çalışması yaparak problemimizi
bir ana karakter çevresinde hikayeleştirdik. Bu süreçte
öğrencilerimizin sorgulama, fikir üretme, farklı kişilerden
gelen fikirleri geliştirme, farklı düşüncelere saygı duyma,
eleştirilere açık olma gibi becerilerini geliştirdiklerini
gözlemledik. 

“Sokak Hayvanları İçin Neler Yapabiliriz?”
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   Öğrencilerimizle HİS cümlemizi “ Güneş Enerjisini Yeteri
Kadar Kullanmamak” olarak kararlaştırdık. Ağaç diyagramı
ile problemimizi derinliklerine indik ve çözüm önerileri
getirdik. Öğrencilerimiz güneş enerjisini yeteri kadar
kullanmamanın nedeninden bir tanesini maliyet olarak
belirlediler. İleriki aşamalarda çözüm için bazı
materyallere ihtiyacımız olacağından bunun bir maliyeti
olacaktı. Bu proje sayesinde öğrenciler grup halinde
hareket etmeyi ve bunun önemini kavradılar. Probleme
çözüm odaklı bakmaya başladılar. Çözümlemek adına
beyin fırtınası yaparak farklı bakış açıları geliştirdiler.
Birbirlerini dinlemenin, doğru araştırmanın, ön yargılı
olmamanın ne kadar ufuk açıcı olduğunu fark ettiler ve
birlikten kuvvet doğduğunu kendileri tecrübe etmiş
oldular. 
 Bizler de her şeyden önce öğrencilerimize yargılamadan
düşüncelerini ifade etmenin onları dinlemenin önemli
olduğunu hissettirdik. Problemlerimizin çözümü ancak
önyargılardan uzak, çok yönlü bakış açılarıyla ve doğru
sorular sorarak bulunabilirdi. Umuyoruz ki öğrencilerimiz
bu eğitimi temel alarak kariyerlerinde ve hayatlarında
çözüm odaklı verimli ve yaratıcı çözümler sunacak ve asıl
önemli olanın aslında varılacak hedef değil daha çok o
yolda yürüme halinin olduğunu anlayacaklardır.

 Kılıçaslan  İmam Hatip Ortaokulu olarak öğrencilerimizin
hayatın içinden  problemi yenilenebilir enerji
kaynaklarının verimli kullanılmaması oldu.
Öğrencilerimizle bu problem üstünde tartıştık ve
tartışırken şunun farkına vardık ki bu konu hakkında
yeterince bilgi sahibi değiliz. Problem analizimizi yaptık ve
tüm sene üzerine çalışabileceğimiz konumuzu belirledik.
Problemimizi daha iyi anlamak için Rahmi M. Koç
Müzesinde enerji atölyesine gittik; bu atölyede yeni
bilgiler elde ettik. Öğrencilerimiz daha sonra bu konu
hakkında kendileri araştırma yapıp sınıfa ve bizlere de hiç
duymadığımız yeni bilgiler ve beraber çalışılabilecek
fikirlerle geldiler. Araştırmaları hakkında hepimizi
bilgilendirdiler. Burada da Hârezmî projesinin bir öğrenci
üzerindeki etkisi rahatlıkla görmüş olduk. Öğrenciler daha
önceki derslerimizde araştırmanın nasıl yapılacağını,
güvenilir araştırmanın nasıl olacağını o kadar güzel
kavradılar ki; doğru bilgilere ulaşıp bunları özgüvenli bir
şekilde arkadaşlar ve öğretmenleri ile paylaşabildiler.
Daha sonra öğrencilerimiz yenilenebilir enerji kaynakları
hakkında okulumuzdaki herkesin yeterli bilgi sahibi olup
olmadıklarını ölçmek için bir anket yapmaya karar verdiler
ve bunun için öğretmenlerinin yardımı ile anket soruları
hazırladılar. Daha sonra gruplara ayrılarak teneffüslerde
öğretmen ve öğrenci arkadaşlarına anket yaptılar. Anket
sonuçlarını değerlendirdiler. Anket sorusu hazırlamak,
anket yapmak, anketin sonuçlarını değerlendirmek,
bunları web 2.0 araçlarından yararlanarak yapmak
öğrencilerin sadece şimdi değil ilerideki hayatlarında
bilimsel araştırma yada tez çalışması yapabilmeleri için bir
ön hazırlık oldu. İlerideki eğitim hayatlarında
kullanacakları birçok şeyin temelini Hârezmî eğitim
modeli sayesinde atmış oldular. 
 Hârezmî projesi herhangi bir müfredata bağlı olmadığı
için kendi planımızı kendimiz oluşturduğumuzdan
öğrencileri belirli kalıplara sıkıştırmadan rahatça
istediklerini yapabildikleri bir ortam oluşturmaktadır.
Öğrenciler öğrendiklerini direk uygulama fırsatı
bulduklarından daha kalıcı bir öğrenme
gerçekleşmektedir.  
. 

 “ Güneş Enerjisini Yeteri Kadar Kullanmamak”
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 Çekmeköy Anaokulu olarak Hârezmî Eğitim Modeli
kapsamlı planlamalar okulumuzda ekim ayında başladı. 5
yaş grubu öğrencilerimize “Hârezmî kimdir?” Sorusunu
sorarak bu keyifli yolculuğa ilk adımlarımızı attık.
Çocuklarla problem üzerine konuştuk. Beyin fırtınası
yoluyla problem nedir? Problem dediğimizde sizlerin
aklına neler geliyor? Sorularının cevaplarını aldık.
Birbirinden değerli problemler arasından “kitap sevgisi ve
kitap okuma farkındalığı ve bilinci “konulu problemleri ele
aldık. “Çözümlerimiz neler olabilir” cümlesi üzerinde
durduk. Eğlenceli etkinliklerimize harmanladığımız, minik
yüreklere kitap sevgisi ve farkındalığı aşılayacak
uygulamalara çocukların, keyifle ve aktif katılımla yer
aldıklarını gözlemledik. Ders sonlarında öğrencilerimizle
yaptığımız değerlendirme çalışmalarımızda
öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler ile bir sonraki
haftayı planladık. Harezmi eğitim modeli kapsamlı
kütüphane gezisine öğrencilerimizin keyifle katılımlarını
görmek, oradan kitap sevgisi, okuma bilinci ve farkındalığı
gibi daha nice kazanım ile dönmek mutluluk vericiydi.
Etkinliklerimize devam edecek olmanın heyecanını
yaşıyoruz…

“Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerlerine ne düşse iz
bırakır." Haim Jinott

Minik yüreklerimizde  güzel izler bırakmak ve onlarla
daha nice problemlere ışık olmak dileklerimiz ile…

Çekmeköy İlkokulu 
 Okulumuzun Hârezmî grubu çalışmalarına Kasım ayında
başladık. Öncelikle “Hârezmî Eğitim Modeli’ne’’ ismini
veren bilim insanını tanıdık. Onunla ilgili videolar izledik.
Bu eğitim modeli kapsamında yapılacak çalışmaları
öğrencilere anlattık. Algoritma ve kodlama kavramları
üzerinden hareketle örnekler verdik. Çalışma esnasında
tanışma oyunları, ısınma oyunları oynadık.
 HİS cümlemizi bulmak için çıktığımız yolculukta, bizi
etkileyen problemleri tespit ederek problemlerimizi
sıraladık. Öğrencilerden, okul genelinde anket yaparak,
diğer arkadaşlarının problem olarak gördükleri durumları
öğrenmelerini istedik. Öğrenciler anket sonuçlarını
Harezmi dersimizde sundular. Toplanan veriler ışığında
çalışma konusunu oyladık. Problem ve alt problemleri bir
ağaç diyagramı üzerinde duvara çeşitli yazı formlarında
astık. Öğrencilere 3N formu doldurtarak sürecin
değerlendirilmesini sağladık. Aynı zamanda her ders
sonunda öğrencilerden geri bildirimler aldık. Çocuklar,
“Hârezmî grubunun bir üyesi olmaktan mutluluk
duyduklarını ve derslere büyük bir istekle katıldıklarını”
ifade ettiler.
 Dijital okur yazarlıklarını geliştirmek amacıyla Web2.0
araçlarını tanıttık. Basit kodlama için mblock programında
sahne, kukla seçimi ve hareket ettirme yönergeleri
üzerine çalıştık.
 Yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmak için süreç boyunca
afişler, resimler, oyunlar, şarkılar tasarladık ve oynadık.
Grup çalışmaları ile kaynaşmalarını sağladık.
 Hârezmî Eğitim Modeli ile problem çözme konusunda
farkındalığı artmış, iş birliği içinde çalışabilen, yaratıcı
bakış açısına sahip, dijital okur-yazarlığı olan bireyler
olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz.
 

“Çocuklar donmamış beton gibidir.
 Üzerlerine ne düşse iz bırakır" Haim Jinott
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2020-2021 Eğitim öğretim yılında Beylikdüzü ilçemizden
başvuru yapan 8 okulumuzdan 9 ekibimiz öğretmen
eğitimlerine dahil oldular. 8 hafta senkron ve asenkron
oturumlar şeklinde yaptığımız eğitimlerde
öğretmenlerimiz Hârezmî Eğitim Modelini nasıl
uygulayacaklarına yönelik uygulamalı eğitim aldılar. Yıllık
plan ve haftalık ders planı hazırlama sürecini uygulamalı
olarak deneyimledikleri eğitim sonunda sunumlarını
yaptılar. Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize
katkılarından dolayı teşekkür eder, tebrik ederiz. Biz güçlü
bir aileyiz. 
Eğitimlerimizden görüntülerin yer aldığı videomuza ve
Şehit Bilal Özcan İlkokulu Hârezmî öğretmenlerimizin
eğitime dair hazırladıkları videolarına kare kodu okutarak
ulaşabilirsiniz.

Hârezmî Eğitim Modeli Uygulamalarımızdan Örnekler
Beylikdüzü ilçemizden 2018-2019 yılından itibaren üç yıl
Harezmi Eğitim Modelini uygulamak için başvuru yapan
okullarımızın çalışmalarına bu kısımda yer vermek
istiyoruz. Bu okullarımız İhlas İlkokulu, Kemal Arıkan
Ortaokulu ve 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik
Lisesidir.
İhlas İlkokulu
İlçemiz İhlas İlkokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında
öğrencileri ile belirledikleri “Sindirim sistemimizin
başlangıcı olan ağzımız ve dış görünüşümüzün
tamamlayıcısı olan dişlerimizin sağlığını korumak için, ağız
sağlığımızı bozan etmenleri tespit edip önlemler almak”
konusunda çalışmalar yaptılar. 2019-2020 eğitim öğretim
yılında aynı öğretmen ekibi, farklı öğrenci grubu ile “Tarihi
ve doğal güzelliklerimizin tahrip olmalarını önlemek için
insanlarımızı bilinçlendirmek” problemini seçtiler ve
çalışmalarını yaptılar. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında
ise farklı öğretmen ekibi ile başvuru yapan okulumuzdan
öğretmenlerimiz Hârezmî Eğitim Modeli öğretmen
eğitimini tamamladılar ve bir sonraki eğitim öğretim
yılında modeli uygulamaya başlayacaklar.Okulumuz
Hârezmî takımından öğretmen ve öğrencilerimizin büyük
bir heyecan ile 2018-2019 yılında yaptığı ve tamamladığı
çalışmaya ait fotoğraflara ve açıklamalara ulaşmak için
kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kemal Arıkan Ortaokulu
Okulumuz ilk yıl 2018-2019 eğitim- öğretim yılında
öğrencileri ile belirledikleri “Şehirleşme nedeniyle
kaybolan ekolojik denge ve kültürel değerlerimizin
yozlaşmasını önlemek” problemini çalıştılar.
2019-2020 Eğitim-öğretim yılında aynı öğretmen ekibiyle
devam eden okulumuz farklı bir öğrenci grubu ile
belirledikleri “Elektronik atıkların doğaya verdiği zararları
önlemek için insanları bilinçlendirmek ve geri dönüşümü
arttırmak” problemi ile ilgili çalışmalar yaptılar. 2020-
2021 Eğitim-Öğretim yılında tekrar aynı ekip ile başvuru
yapan okulumuzdan öğretmenlerimiz güncellenen
Hârezmî Eğitim Modeli öğretmen eğitimini tamamladılar
ve bir sonraki eğitim öğretim yılında modeli uygulamaya
başlayacaklar.
Okul Müdürü Banu SELÇUK ALAKEL'in desteğiyle
Hârezmî takımından öğretmen ve öğrencilerimizin büyük
bir heyecan ile 2018-2019 yılında yaptığı çalışmaya ait
fotoğraflara ve açıklamalara ulaşmak için  kare kodu
okutabilirsiniz. 

75.Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Lisesi
2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Hârezmî Eğitim
Modelini uygulamaya başlayan bir diğer okulumuz ilk yıl
öğrencileri ile belirledikleri “Okul Öncesinde Engelli
Çocukların Oyuna Katılamaması” problemi üzerine
çalıştılar. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ise
“Beylikdüzü bölgesindeki öğrencilerin depreme karşı
hazırlıksız ve bilinçsiz olmasının yaratacağı sorunları”
çalışma konusu olarak belirlediler. 
Okulumuz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında farklı bir
öğretmen ekibiyle başvuru yaptılar ve Harezmi Eğitim
Modeli öğretmen eğitimine katılarak eğitimlerini
tamamladılar. Önümüzdeki yıl öğrencileri ile birlikte
süreci deneyimleyecekler.
Okul müdürü Şehri DOĞAN'ın desteğiyle Harezmi
takımından öğretmen ve öğrencilerimizin 2018-2019
eğitim öğretim yılı çalışmalarına kısaca bakmak için kare
kodu okutabilirsiniz.

"Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür
eder, tebrik ederiz. Biz güçlü bir aileyiz. "



HAFTA: Tanışma ısınma oyunlarıyla başladık. Dersimize
ismini veren ünlü alimimiz Harezmiyi tanıyarak devam
ettik.
HAFTA: Problem çözme becerilerini geliştirmek için “İpten
Kurtulma“ oyunu ile derse başladık. Ne problemdir,
problem nasıl belirlenir sorularına cevap aradık. İstasyon
tekniği ile hayatın içinden sorunlar belirledik.
Belirlediğimiz sorunlardan kavram haritası oluşturduk.
HAFTA: Grup içi dinamiğini arttırmak için “Ortak Sayı
Sayma” ve “Kendini Tanıma“ etkinliği ile derse başladık.
Hayatın içinden sorunumuzu belirlemek için
MENTİMENTER uygulaması ile his cümlemizi eğlenerek
kalıcı öğrenme sağlanabilir mi şeklinde belirledik.
HAFTA: Bilişim sınıfında KAHOOT uygulaması ile
eğlenceli bir etkinlikle başladık. Balık Kılçığı tekniğini
öğrendik. Öğrendiğimiz teknik ile belirlediğimiz problemin
sebep ve sonuçlarını beyin fırtınası yaparak
değerlendirdik. Hikaye kartları ile “olay, tılsım, mekan”
belirleyerek hikaye yazma tekniklerini kullandık. Hem
eğlenceli hikayeler oluşturduk, hem de hikaye yazma
yollarını konuştuk. Google form aracılığıyla grup ismimizi
Çözüm Ortakları şeklinde belirledik.
HAFTA: WORDWALL ısınma etkinliği ile başlangıç yaptık.
Hissimizin hikayesini yazdık.
HAFTA: İşbirliği yapmanın önemini, ortak hareket
etmenin, ortak strateji geliştirmenin hedefe ulaşmayı
kolaylaştırdığını öğreten “Lastikle Bardak Taşıma” oyunu
ile başladık. Problemimizin ispatı için yaptığımız anketlerin
sonuçlarını sunduk. Hikayelerimizi paylaştık. His
cümlemizin afişini hazırlamak için Canva programını
tanıdık, uyguladık, afişlerimizi hazırlamaya başladık.
HAFTA: Isınma oyunu ile dersimize başladık. Ardından
öğrencilerimiz CANVA programı ile hazırladıkları afişleri
tanıttılar.
HAFTA: “Ben Kimim?” etkinliği ile başlayarak hayatta
doğru soruları sormanın çözüme ulaştırmaktaki önemini
fark ettik. Grubumuzun maskotunu getirdiğimiz
malzemelerimizi kullanarak yaptık.
HAFTA: Rahmi Koç müzesini ziyaret ettik. Zeytinyağı
müzesini gezdik. Renkli Matematik Dünyası atölyesine
katıldık. Dünyanın ilk deneysel matematik merkezi
Mathematikum’un deneylerinden seçilmiş olan deneyleri
eğlenerek öğrenme yöntemiyle yaptık. 

NÜKTE SÖZEN ORTAOKULU
 1. EKİP ( ÇÖZÜM ORTAKLARI GRUBU)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Böylece Hârezmî eğitim modeliyle sorunlarımıza çözüm
ararken araştırıyoruz, deneyimliyoruz ve eğleniyoruz. Yeni
dönemde de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürmeye
devam ediyoruz.
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NÜKTE SÖZEN ORTAOKULU 
(PROBLEM AVCILARI - 2. EKİP)
Okulumuz bu seneki çalışmalarına Kasım ayında başladı.
Veli ve öğrenci bilgilendirme toplantıları yaparak Hârezmî
Eğitim Modelini ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Mantıksal,
matematiksel, müziksel, görsel, sosyal, doğasal, kinestetik
ve sözel zeka türlerine göre 6. sınıflardan 20 öğrenci
belirleyerek ekibimizi oluşturduk.
Problem nasıl belirlenir, ne problemdir? başlıklarını
açıkladık ve öğrencilerimizin gerçek hayat problemlerini
gözlemlemesini sağladık. İstasyon Tekniği ve kavram
haritası ile problemleri sıraladık. Mentimeter uygulamasını
kullanarak problem cümlemizi belirledik. Balık kılçığı
tekniğini öğrenip problemlerimizin alt nedenlerini beyin
fırtınası tekniği ile derinlemesine düşündük. Araştıran,
ispatlayan bir harezmi öğrencisi olarak anket, röportaj ve
nitel gözlemlerle problemimizi bilimsel olarak kanıtladık.
HİS cümlemizin hikayesini hikaye kartlarından
yararlanarak yazdık ve Canva uygulamasını öğrenip HİS
cümlemizin afişini hazırladık.
Nükte Sözen Ortaokulu olarak “kendimize uygun mesleği
nasıl seçebiliriz?” problemine çözüm arıyoruz. Bu süreçte
öğrencilerimiz belirlediği meslekleri ayrıntılı olarak
inceleyecek, araştıracak, yerinde görüp
deneyimleyecekler. Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya
çıkarma konusunda etkinlikler yapacağız.
  Ders sonunda uyguladığımız 3N formunda
öğrencilerimiz derslerde keyifli vakit geçirdiklerini, dersin
olduğu günü heyecanla beklediklerini, etkinliklerin dersi
farklı ve eğlenceli hale getirdiğini, eğlenirken aynı
zamanda öğrenmenin ve çözümün bir parçası olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.
Hârezmî eğitim modeli sayesinde sorgulamayı, sorunları
belirlemeyi ve sorunlara çözüm bulmayı uygulamalı olarak
öğrendiler. Grup oyunları ile işbirliğinin önemini, işbirliği
içinde çalışmayı, ortak strateji geliştirerek hedefe
ulaşılacağını fark ettiler. Çocukların duygularına,
araştırmalarına, sorunları belirleyip çözmelerine yer veren
bu eğitim modelini uygulamaktan hem öğretmenler hem
de öğrenciler olarak çok mutluyuz. Emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyoruz.

 “KENDİMİZE UYGUN MESLEĞİ NASIL SEÇEBİLİRİZ?”



ALEMDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HÂREZMÎ
EĞİTİM MODELİ ÇALIŞMA SÜRECİ 
 Hârezmî eğitim modeli kapsamında Alemdağ Anadolu
İmam Hatip Lisesi olarak çalışmalarımıza kasım ayının son
haftasında başladık. Öncelikle gönüllülük esasına dayalı
olarak Hârezmî öğrenci ekibimizi oluşturduk. Sonrasında
Hârezmî öğrencileri velileri ile whatsapp iletişim grubunu
kurduk. İnstagram sayfamızı oluşturduk. Yeni olan bu
eğitim modeli hakkında hem instagram sayfamızdan hem
de whatsapp grubumuzdan bilgilendirici yazı ve videolar
paylaştık. 
 Çalışmamızın ilk haftasının ilk dersinde “Hârezmî
kimdir?”, “Bu eğitim modeline neden onun adı
verilmiştir?”, “Bu eğitim modeli ile ne amaçlanmaktadır?”
gibi soruların cevaplarını bulmak adına video izledik ve
sonrasında soru-cevap yöntemi ile bilgilerin kalıcılığını
arttırmayı amaçladık. İkinci dersimizde ekibimizin
tanışması, kaynaşması ve grup içi iletişimin güçlenmesi
adına “müzikli balon” ve “isim sıfat oyunu” etkinliklerini
gerçekleştirdik. 
 Çalışmamızın ikinci haftasında “Problem nedir?” sorusu
üzerinden,yol haritamızı belirlemek adına, başlangıç
yaptık. Edison’un ampulün icadına dair hazırlanmış olan
videomuzu izledikten sonra hazırlamış olduğumuz
değerlendirme ölçeğindeki sorular çerçevesinde problem
tanımlama basamaklarının süreç içerisinde nasıl geliştiğini
konuştuk. İkinci ders belirlemiş olduğumuz kazanımı
desteklemek adına öğrencilerimizden “çözüm sende”
etkinliği kapsamında,sınıf zeminine çizdiğimiz çemberin
ortasına yarısı su dolu bir şişe koyduk ve sınırı geçmeden
ve direk temas etmeden ellerindeki ekipmanla (ip, makas,
hamur, silgi, kalemlik, kalem) bu şişeyi daireden nasıl
çıkarabileceklerine dair çözümler üretmelerini ve
buldukları çözümleri uygulamalarını ekipçe izledik.
Böylece öğrencilerimizin hem sürece hem de ekibe daha
iyi ısınmasını ve ait hissetmesini gerçekleştirmeye
amaçladık.. 
 Üçüncü haftamızda “Problem nedir?” konusu üzerinde,
öğrencilerin tuttukları günlükler çerçevesinde
karşılaştıkları problemleri ve bunlara ait çözümler
hakkında beyin fırtınası yaptık. İkinci dersimizde Barış
Özcan’ın “ayakkabı bağcıkları” adlı videosu izletilerek bu
video üzerinden hayatın içinden problemlere dair
örnekler verildi. 
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Dördüncü haftamız da önceki haftalarda belirlemiş
olduğumuz problemleri çözülebilen ve çözülemeyen
olarak ayırdık. Çözülebilen problemlere, problem
değerlendirme ölçeği ile değerlendirmeye alarak bizim
hayatımızı daha fazla etkileyen ve ekibimizle çözmek
istediğimiz problemi seçmeye çalıştık. İkinci dersimizde
ise eğitim sürecimizi biraz renklendirmek adına bölgesel
sudoku etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
 Beşinci haftamızda motivasyonumuzu daha da artırmak
ve süreci daha da eğlenceli hale getirmek için müzik
eşliğinde kalemlik kapmaca etkinliğini gerçekleştirdik. Bir
önceki haftanın bilgi birikimi dahilinde artık problemin ne
olacağı konusunda fikir birliği sağladık ve problemi
“toplumun çevre bilinçsizliği” olarak belirledik. 
Altıncı hafta da belirlemiş olduğumuz problemi, balık
kılçığı yöntemi ile alt problemlere ayırdık ve yol haritamızı
belirledik. Seçtiğimiz alt problem olan “ekosisteme
müdahaleye” dair daha fazla bilinçlenmek adına afiş
çalışmalarına başladık. İkinci dersimizde alışılageldiği gibi;
arkadaş olmak, işbirliği yapmak ve sırt sırta hedefe
yürüdüğümüz insanlara güvenmek adına “balonu hedefe
ulaştır” etkinliğimizi gerçekleştirdik.
 İlk dönemin son haftasında başlamış olduğumuz
afişlerimizi sonlandırdık ve Harezmî sınıf panomuzda
sergiledik. Sonra ki dönemde buluşmak üzere vedalaştık. 
Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Harezmi Ekibi: 
 KAYNAKÇA: Edison Ampülün İcadı:
https://www.youtube.com/watch?v=1FRsFsEW2PQ
(08.02.2022-15.13) 
Ayakkabı Bağcıkları: https://www.youtube.com/watch?
v=oBlVL9Jj7Do (08.02.2022- 15.13) Harezmi Kimdir? :
https://www.youtube.com/watch?v=KHj0eUGlBA4 

"DÖRDÜNCÜ HAFTAMIZDA ÖNCEKİ HAFTALARDA BELİRLEMİŞ
OLDUĞUMUZ PROBLEMLERİ ÇÖZÜLEBİLEN VE ÇÖZÜLEMEYEN
OLARAK AYIRDIK."
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ÖZDEN CENGİZ ANADOLU LİSESİ
 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde okulumuzda
uygulamaya başladığımız Hârezmî Eğitim Modeli
çalışmalarımız  Duygu BAŞ, Merve SÖYLER ( Matematik),
Aişe PEKASİL (Kimya), Semire YAŞAR (Tarih) ve Esra
BADAN (İngilizce) öğretmenlerinden oluşan bir ekip ve
10. Sınıf seviyesinde 19 öğrencimizle birlikte dolu dizgin
devam etmektedir. Öğrencilerimize öncelikle Hârezmî
Eğitim Modeli hakkında bilgi vererek ve kendi kendine
öğrenme / takım çalışması ile keşfetme üzerine videolar
izlettik. Grup çalışmaları ile öğrencilerimiz okul
koridorlarına asacağımız afişlerimizi, Hârezmî sınıfı
kapısına yapacağımız kapı giydirmemizi ve okul girişinde
yer alacak roll up’ ımızı tasarladılar. Daha sonra algoritmik
düşünmeyi kavrayabilmeleri adına okulumuza emekli bir
biyoloji öğretmenimizi davet ettik ve öğrencilerimiz turşu
kurmayı deneyimlediler. Beraberce algoritma
basamaklarını oluşturduk, turşularımızı kurduk. Bu arada
HİS problemlerini tartıştık. Çevremizde öğrencilerimizin
karşılaştığı karmaşık problemler üzerine tartıştık.
Öğrencilerimiz gruplara ayrılarak problemlerini araştırdılar
ve konu ile ilgili sunum yaptılar. Sunumlar neticesinde en
çok oy alan problem bizim HİS problemimiz oldu.’ Geri
dönüştürülmeyen atıklar insanlığın sonu mudur?’ ‘Atıkları
hor gören geleceğini zor görür’ sloganı ile başladığımız
çalışmalarımızda ilk olarak atık maddeleri, geri
dönüştürülen ve dönüştürülemeyen atıkları çeşitli
sunumlar ve web 2.0 araçları ile düzenlediğimiz oyunlarla
keşfettik. HİS problemimizi alt basamaklara ayırdık. İlk alt
basamak problemimiz olan polimer tabanlı ürünlerin
kullanımının artması üzerine polimer tabanlı ürünler
üzerine öğrencilerimiz sunum yaptılar, kelime oyunları
hazırladılar ve oynadılar. Polimer tabanlı atık ürünlerden
‘Kendin Tasarla’ başlığı altında yarış arabaları, langırt,
suda yüzebilen kano vb ürünler tasarladılar. Bu sırada da
hep beraber HİS problemi hikayelerini yazdılar. Beraber
çalışma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini
deneyimlediler. 
 

 FATMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÇALIŞMA SÜRECİ
 Hârezmî Eğitim Modeli kapsamında Fatma Zehra Kız İHL
olarak çalışmalarımıza ekim ayında başladık. Öncelikle
seçtiğimiz Harezmi öğrenci grubumuzun velileri ile Zoom
üzerinden toplantı yaparak velilere “Hârezmî Eğitim
Modeli” ile ilgili bilgi verildi. Böylelikle hem velilere hem
de öğrencilere gönüllülük esasına dayanarak Hârezmî
grubu oluşturuldu. 
 Çalışmalarımız için oluşturduğumuz öğrenci grubumuzla
tanışma amaçlı ısınma oyunları oynatıldı. Bu oyunlar
sonrasında öğrencilerin her hafta ders gününü
sabırsızlıkla beklediklerini gözlemledik. Öğrencilere ilk
önce problemin ne olduğunu ve çeşitlerinin neler
olduğunu farklı eğlenceli etkinliklerle, Web 2.0 araçları ile
kavratıldı. Problemin belirlenmesi aşamasında
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun dile getirdiği “Okul
içi ve bahçesinin renklendirilmesi, güzelleştirilmesi“ HİS
problemi olarak belirlendi. Problem çözme, iş birliğine
dayalı öğrenme, beyin fırtınası, Web 2.0 araçları gibi
teknikler kullanılarak problemin çözümüne yönelik
etkinliklere yer verildi. Okul bahçesini güzelleştirmek
adına öncelikle burada bulunan ağaçları renklendirmek
istedik. Bu çalışma ile örüntü oluşturma, alan hesaplama
gibi gibi becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuldu. 
 Ayrıca ince motor becerilerinin gelişimi sağlandı. Okul
bahçesindeki kaldırımların renklendirilmesi etkinliğinde,
renk bilgisinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik
etkinlikler yapıldı. Etkinliklerde Web 2.0 araçların
kullanılması öğrencilerin dijital okuryazarlığının gelişimine
katkı sağladı. Problemimizin çözümüne yönelik
çalışmalarımız ikinci dönem de devam edecektir.

 ''Geri dönüştürülmeyen atıklar insanlığın sonu mudur?’'
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Oruç Reis İlkokulu öğretmenleri olarak yeni bir heyecana
yelken açmak istiyorduk. Bu amaçla dört öğretmen bir
araya gelerek okul müdürümüz Mahir SARIÇAYIR'ın
desteği, müdür yardımcımız Tuğba DEMİR’in katkısıyla
Hârezmî Eğitim Modeli için okulumuzun başvurusunu
gerçekleştirdik. Okul müdürümüz Mahir SARIÇAYIR kabul
edildiğimizi duyurunca çok sevindik. Heyecanla işe
koyulduk. İlk iş olarak Hârezmî Eğitim Modelini
öğrencilerimize anlattık. Süreci kendilerinin yöneteceğini
söyledik. Hepsi de çok mutlu oldular.  Onlardaki merak
duygularını da uyandırınca Hârezmî Eğitim Modeli
uygulama günlerini iple çekmeye başladılar. ‘’Acaba
bugün ne yapacağız?’’ diyerek derse geliyorlardı. Sadece
öğrencilerimiz değil aileleri de aynı heyecanı yaşıyorlardı.
İlk Hârezmî dersimizde problem kavramı üzerinde
durduk. Öğrencilerimizin problem kavramının ne
olduğunu öğrenmelerini sağladık. Yaşadıkları problemleri
anlatarak, resmederek, yazarak ve bu gibi başka
çalışmalar sonucunda  çevre kirliliği problemini seçtiler.
Seçtiğimiz problemin temel kaynağının insanların her şeyi
çöp olarak görmeleri olduğu sonucuna vardık.
Öğrencilerin ilk olarak atıkların hangilerinin çöp olduğu,
hangilerinin çöp olmadığını düşünmelerini sağladık. Beyin
fırtınası yaptık. Web 2.0 araçları ile bu konuyla ilgili
oyunlar oynattık. Çalışmalar sonucunda ‘’sıfır atık’’
kavramının önemli olduğu ve aslında hiçbir şeyin ‘’çöp’’
diye adlandırılmaması gerektiği sonucuna ulaştılar. Artık
öğrencilerimizin zihnine ‘’Hiçbir şey çöp değil.’’
düşüncesini yerleştirmeyi başarmıştık. Bu amaçla
öğrencilerimizle Esenler Atık Toplama Merkezi’ne bir gezi
yaparak atıkların nasıl değerlendirilebileceğini ve nasıl
ayrıldığını yerinde görmelerini sağladık. Oradaki
çalışanlara merak ettiklerini sormalarını, gözlem
yapmalarını, gördüklerini not almalarını sağladık. Bu gezi
onların ufkunu açan bir Hârezmî Eğitim Modeli dersi
olmuştu. Daha sonraki derslerimizde atık malzemeleri
kullanarak tamamen kendi tasarımları olan kıyafetler,
oyuncaklar ve eşyalar yapmalarını sağladık. Yaptıkları
kıyafetleri bizzat giyerek, okulumuzdaki diğer tüm
sınıflara gösterip hiçbir şeyin çöp olmadığını her şeyin
geri dönüştürülebileceğini bütün öğrencilere anlattılar.
Artık tüm öğrencilerimiz çevre kirliliğini önlemek için geri
dönüşüme önem vermek gerektiğini biliyorlar, ve bunu
bizzat Hârezmî Eğitim Modeli uygulama öğrenci
grubumuz başardı. Bu durum onları ve biz öğretmenleri
çok mutlu etti.

Hârezmî Eğitim Modeli sadece öğrencilerimize değil biz
öğretmenlere de çok şey kattı. Eğitim çalışmalarının
başrolünde öğrencilerin olduğu, öğretmenler olarak
sadece rehberlik ettiğimiz bu modelde öğrenilecek
konuyu bizzat öğrencilerin seçmesi, yaparak yaşayarak
öğrenmeleri bizi en mutlu eden tarafı oldu. 
Hârezmî Eğitim Modeli gerçekten de öğrencinin
merkezde olduğu bir model. Biz öğretmenler olarak,
yaşadığımız bu çağda öğrencinin eğitimin merkezinde
olabileceğini gerçekten uygulamalı bir şekilde görmüş
olduk. Heyecanla ikinci dönemi bekliyoruz. Öğrencilerimiz
ile başka hangi güzel çalışmaları yapacağız? Acaba
Hârezmî sürecimiz bizi nereye götürecek? Hangi
ürünleri ortaya çıkaracağız? Hem öğrencilerimiz hem de
biz öğretmenler merakla bekliyoruz.
Oruç Reis İlkokulu Hârezmî Eğitim Modeli Uygulama
Ekibi

 Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hârezmî Eğitim Modeli uygulayan okullardan biri olarak,
eğitim modelinin işlevselliğini, hazırbulunuşluğu yüksek
olan öğrencilerimizin katılımı ile daha çok kazanım elde
edeceğiz. Amacımız doğrultusunda hareket edip
elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak hedeflerimizi
gerçekleştireceğiz.

 ''Onlardaki merak duygularını da uyandırınca Hârezmî Eğitim Modeli
uygulama günlerini iple çekmeye başladılar.''
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Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu
projede yola çıkış noktamız uzun süre evde kalan
öğrencilerimizin stresli durumlarla nasıl baş edeceklerini
düşünmeleri oldu. Bu konuyu düşünürken hangi
faaliyetleri yapacaklarını ya da nasıl düşünmeleri
gerektiğini, egzersiz yapmanın , kendilerini daha iyi
tanımalarının, yapmayı sevdikleri hobiler bulmalarının
önemi üzerine ilk haftalarda konuştuk ve düşündük . Bu
farkındalıklar onlara hayat boyu hem kendilerini
tanımaları için yol gösterecek hem de stresi yaratan
durum esnasında spor,sanat, bilim alanlarında ve kültürel
alanlarda keşfettikleri ,sevdikleri şeyleri yaparak bu
durumu daha kolay, huzurlu, umutlu bir şekilde
atlatacaklarını , problem çözme yeteneklerini
geliştireceklerini düşündük. Yıl sonuna kadar yukarıda
saydığımız alanlarda etkinlikler düzenlemeyi
planladık.Yaptığımız araştırmalarda gördük ki yoga ve
nefes meditasyonları yapmanın, resim, müzik veya
herhangi bir sanat dalında ürün ortaya çıkarmanın, bu
dallardan biriyle ilgilenmenin insan beyninde mutluluk
hormonu salgılanmasında ve aynı zamanda beynin
gelişiminde büyük faydası var. Bu faaliyetleri yapan kız
çocuklarının hayatta , iş yaşamında , ev hayatında daha
güçlü, farkında, ne istediğini bilen , toplumda söz sahibi ,
kendine güvenen kadınlar olması da yola çıkarken
kurduğumuz hayallerden bazılarıydı. Küçük bir dokunuşun
kelebek etkisi yaratarak çocukların ailelerini ve çevrelerini
de etkileyeceklerini biliyorduk. Yola çıktığımız
öğrencilerimiz çocuk gelişimi öğrencileri, ileride kendi
öğrencileri olacak ve belki bugün öğrendiklerini yarın
onlara öğretecek.

Hârezmî Eğitim Modeli Orgeneral Kami Güzey İlkokulu

 ''Onlardaki merak duygularını da uyandırınca Hârezmî Eğitim Modeli
uygulama günlerini iple çekmeye başladılar.''
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İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hârezmî  Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak
nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli,
etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma
yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile
değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir.
Eğitimin diğer süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide
bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele
alınabilir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam
problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma
tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini
belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak
yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş
ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal
Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme
becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve
Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinlerarası
yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş
değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve
Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli
güncelleyen bir eğitim modelidir.
Öğretmenlerimiz, belirledikleri “Geri Dönüşümde Yapay
Zeka Kullanımı” doğrultusunda farklı disiplinlerin bir araya
gelerek her iki dönemde de uygulayacakları haftalık ders
planlarını hazırladılar. Uygulama sonucunda öğrenciler;
yaparak, yaşayarak, uygulayarak deneyimledikleri
süreçlerde daha kalıcı ve eğlenerek öğrenmeleri
beklenmektedir. Modelimizde kullanılan aktif öğrenmeyi
sağlayan yöntemler, uygulamaya dönük hedef ve
kazanımlar keşfederek öğrenmeye katkı sağlayacaktır.
Coğrafya, Biyoloji, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Alan öğretmenleri ve öğrencilerin birlikte yeni bilgileri
öğrenirken karşılaştırma yapmaları, öğrenilen bilgileri
gerçek yaşama daha kolay geçirmeleri sağlanacaktır.
2021-2022 Eğitim Öğretim yılında İSOV Dinçkök Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinde Coğrafya, Biyoloji,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan öğretmenleri
ve 22 öğrenciyle Hârezmî Eğitim Modeli uygulanmaya
başlanmıştır. Uygulama Hârezmî derslerimizde, ilk dört
hafta okulumuzda öğrenci ve öğretmen birlikteliğinde
“Hayatın İçinden Sorunlar (HİS)” belirleme süreci olarak
planlanmıştır. Dördüncü haftadan sonra Hayatın İçinden
sorunlarını belirlemiş ve ders tasarımı oluşturma sürecine
geçmişlerdir. Belirlenen konu “Geri Dönüşümde Yapay
Zeka Kullanımı”dır.

Milli Savunma Üniversitesi Anaokulu

“Geri Dönüşümde Yapay Zeka Kullanımı” 

İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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ŞEHİT SAİT ERTÜRK ORTAOKULU 
 Dünya değişiyor, insanlar gelişiyor. Bizler de geçmişten
günümüze hızla değişen dünya düzeninin içerisinde yer
alıyoruz. Bu değişim süreçlerinin temel noktası her zaman
daha iyiye ulaşma azmindeki çaba. Günümüz eğitim
sistemlerinin çıktıları da gösteriyor ki bu değişim ve
gelişim süreci içerisinde eğitimin de yer alması gerek. Bu
sebeplerden dolayı her alanda olduğu gibi eğitim gibi
temel bir noktanın da bu değişimden nasibini almaması
mümkün olamazdı. Hârezmî Eğitim Modeli ile yeni dünya
düzenine ayak uyduruyoruz. Araştırma, keşfetme, kendi
kendine öğrenme, disiplinler arası yaklaşım gibi pek çok
prensibi içerisinde barındıran bu model bizleri gelenekten
geleceğe taşıyor. Klasik öğrenme anlayışından uzaklaşıp
farklı bakış açıkları kazandırıyor. Bu sürecin kazananları
sadece öğrenciler değil öğretmenler de oluyor. Makasın
iki ucunda bulunan öğretmenler ve öğrenciler eski düzeni
kesip atıyor yerine çok daha yenilikçi bir anlayış getiriyor. 
    Bu yenilikçi anlayış ile devam eden sürecimizde
öğrencilerimizle birçok yenilikçi fikir ve tasarımlara kapı
araladık, merhaba dedik. Artık okulumuzda gelenek haline
gelen Hârezmî Eğitim Modeline 2021-2022 eğitim
öğretim yılında da okulumuzda 20 yeni öğrencimizle
başladık. Gözlemledik, araştırdık, keşfettik yeni ufuklar
kazanıp hayatın içinden sorunları belirledik. Ortak
verdiğimiz karar ile “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” konusunda
çalışmaya karar verdik. Konumuz üzerindeki
çalışmalarımızı çağdaş eğitim tekniklerinden yararlanarak
gerçekleştiriyoruz. Yaratıcılık, iş birliği, öz düzenleme, öz
değerlendirme, bilişim teknolojileri, günlük hayat
becerileri gibi 21.yy becerilerini konumuz üzerinden
geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Web 2.0 araçlarını
tanıdık ve bu uygulamalardan olan Canva programı ile afiş
hazırlayıp geliştirdik. Kendi tasarladığımız bu afişleri
okulumuzun panolarına da asarak okulumuzdaki diğer
öğrencilerimizin de farkındalık kazanmasını sağladık.
Sürecimiz öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar, eğlenceli
etkinlikler, keşif gezileri ve oyunlar ile devam etmektedir. 

KAZIM KARABEKİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
HAREZMİ EKİBİ
Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 10
öğretmeni 2021-2022 eğitim öğretim yılına Harezmi
Modeli uygulama niyetiyle başladı ve iki Harezmi
grubumuz oluştu. Okulumuzdaki sınıfları tek tek
dolaşarak katılmak isteyen öğrencilerden niyet mektupları
yazmalarını istedik ve seçilen öğrencilerle ekiplerimizi
oluşturduk. 
Problem belirleme haftasına kadar iki grup benzer veya
ortak etkinlikler yaparak problem tanımlama ve problem
çözüm teknikleri gibi teorik bilgileri oyunlar içinde
öğrenme fırsatı edindik. Web 2.0 araçlarıyla
zenginleştirilmiş sınıf ortamında hem öğrencilerimiz hem
de öğretmenlerimiz zengin eğitim tecrübeleri kazanmış
olduk.
Problemlerimizi beyin fırtınası tekniği yaparak sıraladıktan
sonra her iki grup da problemlerini belirledi. Bir
grubumuzun his cümlesi "çevremi tanımıyorum" diğer
grubumuzun his cümlesi ise "zamanımı yönetemiyorum"
oldu. "Çevremi tanımıyorum" problemini çalışan
grubumuz yaşadığımız şehri tanıyarak lise öğrencilerinin
faydalanabileceği imkanları belirlemeyi amaç edindi.
"Zamanımı yönetemiyorum" problemini çalışan ekip ise
zamanımızı etkili ve verimli kullanma önündeki engelleri
araştırıp zaman yönetimi konusunda daha bilinçli bireyler
olmak için neler yapılması gerektiğine odaklandı.
Problemleri daha iyi anlamak için kavram haritaları
oluşturup daha kapsamlı bir bakış açısı edindikten sonra
belirlenen problemler için sloganlar bulup afişler
hazırladık. Artık problem çözümü daha mümkün
görünüyordu ve problemlerimizi alt basamaklarına
ayırarak, adım adım çözüme ulaşabilecektik. 

"Çevremi Tanımıyorum"
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DEDE KORKUT İLKOKULU - HÂREZMÎ UYGULAMASI
PROBLEM: ‘Okulda yapılan gıda israfının olumsuz
etkileri.’ 
AMAÇ: Okulda beslenme saatlerinde yapılan gıda
israfının önüne geçebilmek, sorunun altında yatan
nedenleri tartışarak bu konu üzerinde farkındalık
oluşturmak ve bilinç geliştirmektir.
ÇALIŞMALAR: Çalışma sürecimizin ilk haftalarında grup
dinamiği oluşturma, işbirliği ve dayanışma içerisinde
olmanın öneminin kavranması amacıyla çeşitli grup
oyunları oynadık. Bu oyunlarda öğrenciler grup içerisinde
olmanın getirdiği sorumlulukların olduğu ve birlikte iş
başarmanın önemini fark ettiler. Bu oyunlar aynı zamanda
grubun bir parçası olmak ve birlikte hareket etme
bilincinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu süreçte bize
katkısı olacağını düşündüğümüz ‘’doğru soru sorma’’
becerisini geliştirmeye yönelik ‘ben neyim?’ oyunu
oynatılarak soru sormanın bizlere yeni yollar açtığı ve bizi
çözüme yönlendirdiği fark ettirildi. Çevresinde gördüğü
ve yaşadığı problemler öğrenciler tarafından getirilerek
problem kutumuzda toplandı. Kutu içerisinden çıkan
problemlerden grup tartışması halinde fikirler savunularak
ve karşılaştırma yapılarak ‘’okulda yapılan gıda israfının
olumsuz etkileri’’ problemi tüm öğrenciler tarafından
oylanarak seçildi. Öğrencilerin kendi getirdiği
problemlerin içinden çalışacağı problemi kendi seçmesi
problemi içselleştirilmesi ve çözümü için çalışması
açısından önemli bir noktaydı. İlerleyen haftalarda seçilen
probleme yönelik grup çalışmaları eşliğinde slogan
çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin kendi ürettiği sloganlar
içerisinden yine oylama ile ‘’Yiyeceğini Atma, Gelecekte
Arama’’ sloganı seçildi. Slogan seçimi sonrasında
öğrencilerin getirdiği çeşitli renkli malzemelerle probleme
yönelik afiş çalışmaları tamamlandı. Son olarak
problemimize yönelik fanzine tekniği ile çocuklar hayal
güçlerini kullanarak his hikayesini yazdılar. Tüm bunları
yaparken ortaya koyduğu ürünler ve bu ürünleri topluluk
önünde sergilemesi ve anlatması özgüvenlerini arttıran bir
etken oldu. Öğrencilerin bu süreçte yaşadığı heyecan,
problem çözmeye karşı isteği bizleri de çok mutlu etti.
Hayatın içinde yer alan sorunlara karşı soran, sorgulayan,
çözüm arayan çocuklar bizlerin de geleceğe umutla
bakmamızı sağlar.  

   Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Hârezmî Eğitim Modeli
Rehber Öğretmenlerimiz Ece ÖZGÜL, Esra KAYNAR
CEBECİ, Hulusi Başar ÇELEBİ, Meltem ÖZKAYA, Emrah
ÇİTAK tarafından Kasım 2021’de 10. sınıflardan 15
gönüllü öğrenci ile başlatılan çalışmalarımızda birkaç
problem konusu üzerinde tartıştık. Pandemi süreci sonrası
yaşanılan sosyalleşememe problemi üzerinde çalışmaya
karar kıldık. Daha sonra öğrencilerimiz ile yaptığımız
çalışmalarda Sosyalleşememenin alt problemlerine
odaklandık. Bunun sonucunda ikinci dönem akran
zorbalığı, teknoloji bağımlılığı, ilgi ve yeteneklerini
keşfedememe gibi alt başlıklarda çalışmalar yapmaya
karar verdik. Hârezmî ekibimizi belirlerken ilk olarak
birbirini hiç tanımayan, kişisel özelliklerini bilmeyen
öğrencilerimizi Google Formlar üzerinden hazırladığımız
anket ile ilgi gruplarına göre belirledik. Sosyal bilimler
alanında kişiler arası ilişkilerini, işbirlikçi çalışmalarını
sağlayacak ısınma etkinlikleriyle takım ortamı oluşturuldu.
Mentimeter ile problemler ile ilgili başlıklar belirlendi.
Mindmeister ile beyin fırtınası yaparak problem alt
başlıkları şekillendi. Sokratik düşünce yöntemi ile üçerli
gruplara ayrılan öğrenciler iklim krizi, karbon ayak izi,
sosyalleşememe ve yenilenebilir enerji problemlerini
medya okuryazarlığı becerisi ile araştırma yaparak sunu
dosyası haline getirip grubun geneline aktardılar. Yapılan
çalışmalar ve etkinlikler sonucunda öğrencilerimiz
tarafından sosyalleşememe problem olarak seçildi. HİS
cümlemizi “GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDEKİ 12-24 YAŞ
ARALIĞININ SOSYALLEŞEMEME SORUNLARININ
İNCELENMESİ” olarak oluşturduk. 

’Yiyeceğini Atma, Gelecekte Arama’’
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İstanbul Anadolu Lisesi
 İstanbul Anadolu Lisesi’nde Hârezmî Eğitim Modeli ilk
kez 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır.
2020-2021 Eğitim öğretim yılında daha önce uygulama
öğretmeni olan ve yeni katılan öğretmenlerden oluşan
toplamda 12 uygulama öğretmeninin yer aldığı 2 ekiple
başvuruda bulunarak pandemi nedeniyle uygulama
yapamasalar da Hârezmî Öğretmen Eğitimlerine
katılmışlardır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 6
uygulama öğretmeni rehberliğinde 31 öğrenci ile
Hayatın İçinden Sorun olarak belirledikleri “Bilinçsiz ve
Aşırı Tüketimi Engellemek” konusunda çalışmalarını
yürütmektedirler.

Okulumuzda Hârezmî Eğitim Modeli’ni Daha Önce
Uygulayan Deneyimli ve İlk Kez Deneyimleyen Uygulama
Öğretmenlerinin Hazırladığı “İstanbul Anadolu Lisesi
Ogretmenlerin Gözünden Hârezmî” İnfografiği

“Bilinçsiz ve Aşırı Tüketimi Engellemek” 
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Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi
 Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi, Hârezmî Eğitim
Modeli’ ni ilk kez 2021-2022 Eğitim öğretim yılında
uygulamaya başlamıştır. 4 uygulama öğretmeni
liderliğinde 8 öğrenci ile Hayatın İçinden Sorun olarak
belirledikleri “Hayvanların Kötü Yaşam Koşullarının
İyileştirilmesi” konusunda çalışmalarını yürütmektedirler. 

Kadıköy Anadolu Lisesi
Kadıköy Anadolu Lisesi’ nde Hârezmî Eğitim Modeli ilk
kez 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır.
2020-2021 Eğitim öğretim yılında daha önce uygulama
öğretmeni olan ve yeni katılan öğretmenlerden oluşan
toplamda 5 uygulama öğretmeninin yer aldığı ekiple
başvuruda bulunarak pandemi nedeniyle uygulama
yapamasalar da Hârezmî Öğretmen Eğitimlerine
katılmışlardır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 5
uygulama öğretmeni rehberliğinde 19 öğrenci ile Hayatın
İçinden Sorun olarak belirledikleri “Mental Sağlığa Yönelik
Çözümler Üretmek” konusunda çalışmalarını
yürütmektedirler.

Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu
 2021-2022 Eğitim öğretim yılında Kadıköy İlçesi
ortaokullarından Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu
Harezmî Eğitim Modeli uygulaması yapmaktadır. 5
uygulama öğretmeni liderliğinde 21 öğrenci ile Hayatın
İçinden Sorun olarak belirledikleri “Okulumuzu Daha
Konforlu Hale Getirmek” konusunda çalışmalarını
yürütmektedirler.
Hârezmî Eğitim Modeli Uygulama Öğretmenlerinin ve
Öğrencilerinin Hazırladığı “Kadıköy Mehmet Sait Aydoslu
Ortaokulu Öğretmen ve Öğrencilerinin Gözünden
Hârezmî Eğitim Modeli” İnfografik 

 

“Hayatın İçinden Sorunlar  Ve Çözümler Üretmek” 
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50.Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi
 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde Hârezmî Eğitim Modeli 2018-2019
eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. 2020-
2021 Eğitim öğretim yılında daha önce uygulama
öğretmeni olan ve yeni katılan öğretmenlerden oluşan
toplamda 8 uygulama öğretmeninin yer aldığı 2 ekiple
başvuruda bulunarak pandemi nedeniyle uygulama
yapamasalar da Hârezmî Öğretmen Eğitimlerine
katılmışlardır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 4
uygulama öğretmeni rehberliğinde 19 öğrenci ile Hayatın
İçinden Sorun olarak belirledikleri “Pandemi Süresince
Azalan Sosyalleşmenin Arttırılması” konusunda
çalışmalarını yürütmektedirler.

Kadıköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
 Kadıköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Hârezmî
Eğitim Modeli’ni ilk kez 2021-2022 Eğitim öğretim yılında
uygulamaya başlamıştır. 5 uygulama öğretmeni
liderliğinde 8 öğrenci ile Hayatın İçinden Sorun olarak
belirledikleri “Doğal Afetlerde Teknolojiden Yararlanmak”
konusunda çalışmalarını yürütmektedirler.

“Doğal Afetlerde Teknolojiden Yararlanmak”
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Hârezmî Eğitim Modeline, ilk olarak ‘Problem nedir?’ ile
başlayan Özel Pendik Gülücük Anaokulu öğrencileri,
ardından yaşadıkları problemleri sınıfta konuşup neden bu
durumları problem olarak gördüklerini tartıştılar. Getirilen
problemlerden biri olan sağlıksız abur cuburları sınıfta
inceleyip, bu paketli gıdaların içeriklerini incelediler ve
sağlığımıza olan zararlarını tartıştılar. Madem sağlıksız
abur cubur yememeliyiz, o zaman neden sağlıklı abur
cuburlar yapmıyoruz diyen Özel Gülücük Anaokulu
öğrencileri, okullarında yaptıkları oylama ile problemlerini
seçmiş oldular.

Aramıza yeni katılan okullarımızdan Çamçeşme İlkokulu,
3 kişilik bir ekiple Hârezmî Eğitim Modeli’ni okullarında
uygulamaya başladılar. Öğrencilerinin işbirliği ruhunu
geliştirmek ve ekip olmanın önemini kavramaları için
yapılan çalışmalardan sonra, gözlemlerini yapan
öğrencilerimiz okullarında bir revir olmamasının onlar için
büyük bir problem olduğunu, özellikle küçük sınıflardan
yaralanmaların ve düşmelerin çok olduğunu belirttiler.
Problemlerinin varlığını ispatlamak için gruplara ayrılarak
okullarındaki tüm öğretmenlere uyguladıkları anket
sonucu seçtikleri problemin sadece kendi problemleri
değil tüm okul için de bir problem olduğunu ispatlayıp,
problemleri üzerine çalışmaya başladılar.

Hârezmî Eğitim Modeli‘ni bu yıl 4 öğretmen ile
uygulamaya başlayan Çamlık İlkokulu öğrencileri,
problem çözmeye dayalı bir ısınma etkinliği olarak
kendilerine verilen problem durumunu çözmeye
çalışırken, hem işbirliği yapmayı hem de farklı bakış açıları
geliştirmeyi eğlenerek öğrendiler. İçi yarım dolu su
şişelerini kendilerine verilen malzemeleri kullanarak
halkanın dışına çıkarmayı başardılar. Seçtikleri problem
için çözüm yollarını belirleyecekleri 8. haftadaki dersleri
için bütünleyici bir ısınma etkinliği oldu.

''Problem durumunu çözmeye çalışırken, hem işbirliği yapmayı 
hem de farklı bakış açıları geliştirmeyi eğlenerek öğrendiler.''



Hârezmî Eğitim Modeli’nin ilk uygulayıcılarından biri olan
Pendik Abdullah Acar Ortaokulu’nda da disiplinler arası
işbirliği başarıyla devam ediyor. Bir sabah sınıfta gruplara
ayrıldıktan sonra o gün bilmecelerle şifre çözme oyunu
oynayacağınızı düşünün, öğretmen oyunu şöyle
başlatıyor:
        “ Orası okulun silikon vadisi
         Oyun, robot, program kodlanır hepsi
         Geç ekran karşına bilmek istersen şifreyi
         Rastgele tuttuğum şifreyi bilmeli”  
Ve Bilişim Labaratuvarı’ nda kodlama yaparak sizi Fen
Labaratuvarı’na gönderecek yeni bir şifreye
ulaşıyorsunuz, orada kurulmuş deney düzeneğinde deneyi
doğru yaparsanız sizi Rehberlik Servisi’ne, oradan
bahçedeki Atatürk büstüne, oradan da kütüphaneye
gönderecek şifreleri topluyorsunuz…
Öğrencilere problem çözme becerisi kazandıracak “Bul-
Çöz-Eğlen” adlı oyunda öğrencileri, okulun farklı
alanlarında buldukları şifrelerin yönlendirdiği 7 istasyon
var ve her istasyonun ayrı bir dersle ilişkili olması da
Hârezmî Eğitim Modeli ’nin disiplinler arası prensibini
yansıtıyor. Her istasyon, onlara anahtar kelimenin ayrı bir
harfini veriyor ve harflerin birleşiminden “KODLAMA”
şifresine ulaşıyorlar. Dersin sonunu birbirini ve kendilerini
değerlendirdikleri soru-cevaplarla getiriyorlar. 
Hârezmî Eğitim Modeli ile “öğrenmek” bir sürü deneyimle
birleşiyor ve harika bir anı oluyor. Problem çözmeyi böyle
öğrenen çocuğun hayata bakış açısı aynı kalır mı?
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Bu yıl aramıza yeni katılan Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu, 5 farklı disiplinle yola başladılar. Öğrenciler,
önce problemleri fark edip, gruplandırarak içselleştirdiler.
Ardından her öğrenci seçtiği probleme göre gruplara
ayrılıp işbirliğiyle hazırladıkları sunumlarını seçtikleri
problemle ilgili derinlemesine düşünerek diğer gruplarla
paylaştılar. Her grup seçtikleri problemle ilgili
savunmalarını yaptıktan sonra yapılan oylama sonucu
problemlerini seçen ekip, seçtikleri problem üzerine
çalışmaya başladılar.

Pendik Atatürk Ortaokulu, 5 kişilik ekiple Hârezmi Eğitim
Modeli’ni okullarında uygulamaya başladılar. Öğrencilerin
kendi gerçek yaşamlarından yola çıkarak ortaya
koydukları Doğal Afetler problem durumunu ispatlamak
için sunumlar hazırladıkları yedinci haftada, Hârezmi ekibi
tarafından hazırlanan “Bul Beni” adlı ısınma oyununu
İSPAT aşamasının gerekli olduğunu açıklayabilmek
amacıyla tasarladılar. Öğrenciler altı gruba ayırıldı. “İ-S-P-
A-T“ kelimesinin harflerinin her birine ulaşılacak
mekanları anlatan şiirler yazıldı. Her bir harf, şiirlerde
şifreli olarak sorulan mekânlara saklandı. Şiirleri okuyan
grup öğrencileri; şiirlerin anlattığı mekânı tahmin edip,
mekânlarda gizlenen harfleri buldular. Karışık olarak
bulunan harfler son grup üyelerine teslim edildi. “İSPAT”
kelimesine ulaşan son grup öğrencileri, ısınma turunu
böylece tamamladılar. Öğrenciler bu ısınma oyunuyla hem
o haftanın konusunu anlamış hem de birçok yaşam
becerisini geliştirip merak duygularını da besleyerek derse
anlamlı ve bütünsel bir giriş yapmış oldular.

“Bul-Çöz-Eğlen”



2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Hârezmî Eğitim
Modeli, Pendik ilçesinde 10 okulumuzda
uygulanmaktadır. Problemlerini seçme aşamasında olan
ekiplerimiz özverili ve yaratıcı çalışmalarıyla
öğrencilerinde merak ve öğrenme duygusunu aktif
tutarak, bilgisayar bilimlerini de işin içine katarak
hedefledikleri kazanımları 21. yüzyıl yaşam becerileriyle
harmanlayıp öğrencilerine yepyeni deneyimler yaşatmaya
başladılar. Süreç, tüm okullarımızda büyük bir heyecanla
başlamış olup öncelikle öğrencilere problemlerini fark
etmeleri için fırsat tanınmış böylece öğrencilere
çevrelerini gözlemleme ve içinde bulundukları hayata
eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek farklı bakış
açıları katma fırsatı sunulmuştur.

 BÜLTEN '22 83

ERASMUS KA 1 PROJESİ
Sürekli gelişen ve güncellenen bir model olan Hârezmî
Eğitim Modeli’nin gelişimine katkıda bulunmak,
modelimizin Avrupa standartlarında eğitim kalitesine
kavuşmasını sağlamak ve ayrıca yurt dışında da kendi
modelimizi tanıtmak adına Pendik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Hârezmî Eğitim Modeli Koordinatörlüğü
olarak ‘Harezmi ile Geçmişten Geleceğe!’ isimli Erasmus
KA 1 projesinin ilk hareketliliği Ocak 2020’de Prag/Çek
Cumhuriyeti’nde Probleme Dayalı Öğrenme alanında
gerçekleşmişti.
 Projemizin ikinci hareketliliği ise Aralık 2021’de Chantilly
/Fransa'da Proje Tabanlı Öğrenme alanında
gerçekleşmiştir. Chantilly’de alanında uzman
eğitmenlerden alınan eğitimlerin yanı sıra, Harezmî Eğitim
Modeli’ni Avrupa’da tanıtma fırsatı bulunmuş ve
modelimiz büyük ilgi ve takdir toplamıştır. Proje
çıktılarının tüm öğretmenler ve öğrencilerle paylaşılması
için yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.
Yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında öncelikle alınan
eğitim çıktıları ekipler tarafından kendi aralarında,
ardından okullarında Hârezmî ekibindeki diğer
öğretmenlerle paylaşılacaktır. Böylece Harezmi
çalışmalarını aldıkları eğitime göre düzenleyerek sürecin
proje odaklı olması sağlanacaktır. Kendi okullarında
yaygınlaştırma çalışmasını tamamlayan ekipler, aldıkları
eğitim çıktılarını Pendik ilçesinde diğer Hârezmî Eğitim
Modeli uygulayan okullarımızla paylaşarak ilçe genelinde
bir çalışma sürdüreceklerdir. Alınan Proje Tabanlı
Öğrenme eğitiminin çıktıları Hârezmî İl Koordinatörlüğü
ve diğer ilçe koordinatörlerimizle paylaşılacak olup
Harezmi Eğitim Modeli ile Proje Tabanlı Öğrenme
arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenip Hârezmî
Eğitim Modeli’ nin güncellenmesi çalışmalarında
kullanılacaktır.

 ‘Hârezmî ile Geçmişten Geleceğe !’



 Bu ısınma oyunu öncesinde öğrencilere insan
vücudundaki uzuvlar, Wordwall WEB 2.0 aracından
İngilizce öğretmeni tarafından “The Parts Of The Body”
oyunuyla anlatılır; kare-küp ilişkisi ve küpün özellikleri
öğrencilere GeoGebra WEB 2.0 aracıyla Matematik
öğretmeni tarafından anlatılır. Oyun bittikten sonra
öğrencilerden oyuna ait sloganın oyunun içeriğine ve
amacına uygun olup olmadığıyla ilgili dönütler alınmıştır.
Devamında öğrencilere iyi bir sloganın nasıl olabileceği
konusunda örnekler verilmiş, öğrenciler HİS cümlesine ait
sloganı “Fark var! Bilinçli ve bilinçsiz tüketim arasında
büyük bir fark var!” olarak belirlemişlerdir. Bu ısınma
oyununa ait slogan cümlesiyle Hârezmî derslerine geçiş
rahatlıkla sağlanmış, problemimizin slogan cümlesi
öğrenciler tarafından yaparak yaşayarak ve eğlenceli bir
şekilde bulunmuştur.
 Öğrencilerde takım ruhunun oluşması ve bir amaç uğruna
verilen görevleri birlikte yerine getirme bilincinin oluşması
amacıyla öğrencilerle ısınma oyunu olarak “Actionbound”
oyunu oynanmıştır. Öğrenciler QR kod kullanarak
görevleri öğrenir ve grupça görevleri yerine getirir.
Kümelerin ilk görevleri yerde duran 3 adet pinpon topunu
kutuya koymaya çalışırken aynı zamanda da ellerindeki
balonun yere değmemesini sağlamaktır. Pinpon toplarının
hepsini kutuya koyan kişi balonu patlatarak balonların
içindeki karekodu telefondan taratıp karşısına çıkan
çoktan seçmeli (Sosyal Bilgiler) bir soruyu cevaplar. Bir
sonraki görev öğretmenler odasına gidip duvarlara asılmış
tekerlemeleri bulup tekerlemeyi okudukları bir video
çekmek ve sisteme yüklemektir. Bunu da tamamlayan
öğrencilerin 2. kata giderek koridorun duvarındaki
karekodu taratmaları ve karşılarına çıkan çoktan seçmeli
(İngilizce) soruyu cevaplamaları gerekir. Son görevleri ise
Hârezmî sınıfına dönüp kendi küme masalarında bulunan
bulmacayı çözüp cevabını uygulamada yazmaktır. Oyun
bittikten sonra öğrenciler küme pozisyonunda yerlerini
alır ve bilgisayardan sonuçlar öğrencilerin de görmeleri
için tahtaya yansıtılır. Sıralama, aldıkları puanlar ve oyunu
tamamlama süreleri açıklanır ve öğrencilerin tekerleme
videoları tek tek izlenerek incelenir, öğrencilerden oyunla
ilgili yorumları alınır. Oyunun amacı ve Hârezmî
derslerinde bir ekip olarak hareket etmenin önemi
öğrencilerle değerlendirilir. Bu ve bunun gibi birçok
etkinlikle ilk dönem öğrencilere HİS cümlesinin birçok
boyutu ve Hârezmî derslerinde neler
yapılacağı/yapılabileceği fark ettirilmiştir.
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 Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, 
okul ekibimiz Psikolojik Danışman/Rehber öğretmen
Kadriye SUCU, İngilizce öğretmeni Oktay BAKAN,
Matematik öğretmeni Beyzanur TOPÇU, Türkçe
öğretmeni Neşe ALTINTAŞ ve Sosyal Bilgiler öğretmeni
Cennet ERSÖZ Hârezmî Eğitim Modeli uygulamalarını
gönüllü 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan karma bir
grupla yapmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine Hayatın
İçinden Sorun (HİS) olarak “bilinçsiz tüketimin giderek
artması” cümlesini seçmişlerdir. HİS cümlesi belirlenirken
yaratıcı drama, balık kılçığı, zihin haritası, gözlem,
araştırma/inceleme ve beyin fırtınası teknikleri
kullanılmıştır. Öğrencilere ilk önce Hayatın İçinden
Sorun’un ne demek olduğu ve nasıl belirlenebileceği
açıklanmış, daha sonra öğrencilerden bu fark ettikleri HİS
cümlelerini nasıl gözlem kayıt formuna kaydedecekleri
anlatılmıştır. Ayrıca problem cümleleri belirlenirken
öğrenciler literatür taraması ve gazete/dergi araştırmaları
da yapmış; sınıfta bu problem cümleleri balık kılçığı, zihin
haritası, yaratıcı drama gibi tekniklerle incelenmiştir.
İncelemeler sonucunda öğrenciler HİS cümlesine oy
birliğiyle karar vermişlerdir.
 HİS cümlesi belirlendikten sonra görselleştirme
çalışmalarına geçildiğinde öğrenciler HİS cümlesiyle ilgili
AutoRap WEB 2.0 aracından rap şarkısı bestelediler,
hikâye metni yazdılar, afiş ve logo tasarladılar, HİS
cümlesini resimlerle kartonlara yazıp Hârezmî sınıfımıza
astılar. Slogan cümlesinin belirlendiği derslere, derse
“Look at the parts of body! Tanı Kendini! Learn about the
cube! Sev Matematiği!” sloganının yazılı olduğu karton
öğrencilere gösterilerek başlandı. Sloganın oynanacak
oyunla bağlantısının ne olabileceği soruldu ve fikirler
alındıktan sonra oyuna geçildi. Hem İngilizce hem de
Matematik disiplinlerinin yoğun olduğu ısınma oyunu
etkinliğinde öğrenciler “Wordwall ‘Kim Kiminle?’ Çarkı” ile
ikili eşleşti ve eşleşmelerle 1.Eleme Turu, 2.Eleme Turu,
Çeyrek Final, Yarı Final ve Final oynandı. Oyunda
öğrenciler masaların iki uç noktasına geçer ve masanın
tam ortasına küp konur. Eşleşen öğrenciler birbiriyle göz
teması kurması gerekmektedir. İngilizce olarak kendilerine
söylenen insan uzuvlarını kendi vücutları üstünde
öğrenciler gösterir ve öğretmen “Cube!” dediğinde ilk
küpü alan öğrenciler kazanır.

 “Fark var! Bilinçli ve bilinçsiz tüketim arasında büyük bir fark var!” 
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 Şehit Hakkı Doğan Ortaokulu olarak 5 öğretmen 22
öğrenci ile Hârezmî yolculuğuna başladık. Voila
Programında kendi animasyonlarımızı hazırlayarak
Harezmi Kimlik Kartlarımızı hazırladık. Öğrencilerimiz için
Hârezmî sınıfımızı hazır hale getirdik. Hârezmî derslerinde
yapacaklarımızı planladık. Problem Çarkı hazırlayarak
araştıracağımız problem başlıklarını, çarkımızın dilimlerine
yazdık, daha sonra çarkı çevirerek problem araştırma
grupları oluşturduk. Problemlerimizin gerçek problemler
olup olmadığını araştırdık. Balık Kılçığı Yöntemini
öğrendikten sonra Google Forms Programında oylayarak
seçtiğimiz problemin, alt problemlerini belirledik. 250
ortaokul öğrencisinin katıldığı anket sonucuna göre
problem cümlemizin gerçek bir problem olduğunu tespit
ettik. Anket sonuçlarına göre belirlediğimiz “Ortaokul
öğrencilerinin sosyal yaşam becerilerine sahip olmaması,
ilgi ve isteklerinin farklında olmaması” His cümlemize
Canva Programında afişler tasarladık. Derslerimizde
ısınma oyunları oynadık. Derslerimizin sonunda duygu
emojileri ile ders değerlendirmesi yaptık. Öğrencilerin
ders sonunda farklı emojiler kullanarak yaptığı
değerlendirmede gerçek duygularını yansıtmaktan büyük
keyif aldıklarını gözlemledik. Bu etkinlikle duygularını
özgür bir şekilde ifade edebilmelerini sağladık.
 His cümlemizin hayatımızda var olan gerçek bir
problemden ortaya çıktığını gözlemleyebilmek ve
somutlaştırmak amacıyla hikaye yazma etkinliği planladık.
İçinde farklı materyaller bulunan Harezmi Hikaye Kutuları
hazırladık. İstasyon yöntemini kullanarak his cümlemizin
hikayesini yazdık. Öğretmenlerden oluşan bir jüri
oluşturduk. Öğrencilerimize yazdıkları hikayeleri okuttuk
ve jüri değerlendirmesi ile yazım kurallarını da dikkate
alarak birinci hikayeyi seçtik. 
 Etkinliğe başlarken öncelikle bütün öğretmenlerin
katılımı ile ısınma etkinliği yaptık. Öğrencilerden halka
olmasını istedik. İlk baştaki kişiye masalcı şapkasını taktık.
İngilizce hikaye kartından bir tane çektirdik. Bütün grup
üyelerine hikaye kartı verdik. Masalcı şapkası takan kişiye
elindeki kartta yazan İngilizce kelimeyi kullandırarak
hikayeyi başlattık. Şapkayı yanındaki kişiye verdirdik ve
şapkayı takan kişiye elindeki İngilizce kelimeyi kullanarak
hikayeyi devam ettirdik. Bütün grup tamamlanıncaya
kadar etkinliğe devam ettik. Daha sonra öğrencileri 4
gruba ayırdık ve Hârezmî Hikaye Kutularını açmalarını
istedik. 

Hikaye yazma kurallarını konuştuk ve masalarında
bulunan hikaye kartlarına, hikaye kutularında bulunan
materyalleri de kullanarak HİS hikayesini yazmalarını
istedik. İstasyon yöntemi ile öğrencilerin masalarını
değiştirdik ve masada bulunan hikayelere kaldıkları
yerden devam etmelerini sağladık. Hikaye kutusundan
çıkan kartlardaki gezegenler ve müzik enstrüman türleri
hakkında konuştuk. Sonunda ortaya çıkan HİS hikayemizi
Pawtoon Programında animasyona dönüştürmeye karar
verdik.
 Öğrencilerimize ilgi ve isteklerinin farkına varabilecekleri
ortamlar oluşturmak için Atatürk Kültür Merkezine bir
gezi düzenledik. Atatürk Kültür Merkezi Opera Binasını
gezdik. Opera sahnesinin akustiğinin önemi anlatılırken
sesin oluşumu ile ilgili bilgi aldık. Mimari yapı incelenirken
seçilen koltuk renklerine dikkat çekerek renklerin insanlar
üzerindeki etkileri üzerinde tartıştık. Sahne dekorunun
geri dönüştürülebilirliği hakkında konuştuk. Müzik müzesi
gezilirken enstürüman türleri ve geçmişten günümüze
sahne kostümleri hakkında bilgi aldık. ’Birlikte var olmak’
adlı uluslararası sergiyi gezdik. Sergi gezme kuralarını
öğrendik ve sanatçının eserleriyle anlatmak istediği
duyguyu ifade etmeye çalıştık. Sergide bulunan yapay
zeka ile hazırlanmış eseri inceleyip, yapay zeka ile ilgili
konuştuk. Bitki müzesinde nesli tükenmekte olan bitkiler
hakkında konuştuk. Para müzesinde ise geçmişten
günümüze kullanılan paralar hakkında bilgi edindik.
Atatürk Kültür Merkezi, Müzik Müzesi, Para Müzesi, Bitki
Müzesi, 'Birlikte Var Olmak' Sergisi ve Sanat
Kütüphanesine düzenlediğimiz geziyle dönemi
tamamladık.
 “Ortaokul öğrencilerinin sosyal yaşam becerilerine sahip
olmaması, ilgi ve isteklerinin farklında olmaması” His
cümlemizin bizi götüreceği Harezmi yolculuğuna
heyecanla devam ediyoruz.

 ’Birlikte Var Olmak’
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ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE ORTAOKULU 
Okulumuzdaki Hârezmî yolculuğuna iki Türkçe öğretmeni,
bir Görsel Sanatlar öğretmeni, bir Fen Bilimleri öğretmeni
ve 20 yedinci sınıf öğrencisi ile başladık. İlk uygulama
derslerimizde öğrencilerimizle tanışma ve ısınma oyunları
eşliğinde etkinliklerimizi gerçekleştirirken farklı
disiplinlerin iş birliği içinde olmasına vurgu yaptık.
Öğrencilerimiz, yapılan etkinliklerde temel noktanın
süreçteki disiplinler arası yaklaşımın işe koşulması
olduğunu kavradılar. Bu düşünce temelinde öncelikle
öğrencilerimiz HİS cümlesini oluşturmaya çalıştılar. HİS
cümlesi oluştururken Canva, Mindup, Mentimeter ve
Padlet gibi Web 2.0 araçlarını ve ifade yeteneklerini
kullanarak yine disiplinler arası bir yaklaşım benimsendi.
Beşinci haftamız sonunda anket, oylama gibi yöntemlerle
problem cümlemizi şu şekilde oluşturduk: “Mutfakta
gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal işlemlerin ortaya
çıkarabileceği tehlikeli sonuçların bilinmemesi”.
Daha sonra öğrenciler “Balık Kılçığı” tekniğini kullanarak
ana problemlerini alt problemlerine ayırdılar. Bu etkinliği
gerçekleştirirken de disiplinler arası yaklaşım ön planda
idi. Çünkü analiz aşamasında Fen Bilimleri dersi
öğretmeni, problemleri ifade etme aşamasında Türkçe
dersi öğretmenleri ve Balık Kılçığı şeklinde tasarımlar
oluşturma aşamasında ise Görsel Sanatlar dersi öğretmeni
öğrencilere rehberlik ettiler.
Oluşturulan bu HİS cümlesinin öğrenciler tarafından
benimsenmesi, alt problem ve bu problemlerin çözüm
yollarının kafalarında şekillenebilmesi için yine çok farklı
disiplinlerin temel alındığı “İstasyon Tekniği” uygulaması
gerçekleştirildi. Bu uygulama ile öğrenciler HİS cümlesine
yönelik Fen Bilimleri dersi öğretmeni yardımıyla mutfak
kazalarının yol açabileceği tehlikeler, mutfaktaki fiziksel -
kimyasal işlemler ve bunların yol açabileceği durumlar ile
ilgili bilgiler alarak Türkçe dersi öğretmenleri yardımıyla
yazım kurallarına uygun hikâye yazdılar, şarkı bestelediler
ve Görsel Sanatlar dersi öğretmeni yardımıyla ise afiş
tasarlamış ve resim çizdiler. Oluşturulan HİS cümlemiz
çerçevesinde belirlediğimiz alt problemlerden ilkine yani
“mutfakta gerçekleştirilen uygulamalara karşı başlangıç
önlemi alma”ya yönelik yaptığımız etkinlik mutfak önlüğü
tasarlamak oldu. Öğrencilerimiz ilk olarak kendilerine
verdiğimiz mutfak önlüğü şeklinde kesilmiş kâğıtlara
kendi tasarımlarını gerçekleştirdiler. 

Daha sonra ise bu tasarımlarını bedenlerine uygun mutfak
önlüğü şeklinde kesilmiş kumaşlara çizdiler. Kumaş boyası
kullanarak tasarımlarını boyadılar. Minik şefler olarak
isimlerini de önlüklerine yazdılar. Böylece kendi mutfak
önlükleri tasarımlarını yapmış oldular. 
Uygulama sınıfı öğrencilerimizden Mahir Ali Taş bu
etkinlikle ilgili şu görüşleri: 
“Sanki evdeymiş gibi özgür, rahat ve kurallar olmadığı için
olabildiğince yaratıcı hissettim. Kurallar derken okul
derslerimiz ve ders kitaplarındaki etkinlikler ile ilgili
çalışmalardan bahsediyorum. Onları yaparken uymamız
gereken kurallardan. Ancak Harezmî derslerinde durum
farklı. Kendimizin düşündüğü farklı tasarım fikirlerini yine
kendimiz seçerek, kendi önlük tasarımlarımızı yaptık.
İçinde bolca ‘kendi’ kelimesi bulunan cümleler kurdum
çünkü Harezmî uygulamasına katılan herkes ‘kendi’
tasarımını yapar ve böylece olabildiğince özgür bir
ortamın parçası oluruz. Fark ettim ki arkadaşlarımın çoğu
da kendilerini bir ders ya da eğitimde değil, içlerindeki
sanat ve tasarımı ortaya çıkarabilecek bir ortamda
hissettiler. Kısacası her şey çok güzeldi.” 
Yine uygulama öğrencilerimizden Zeynep Tanrıverdi
yaşadığı Harezmî Eğitim Modeli deneyimini şu sözleriyle
ifade etti: “Hârezmî gibi bir projede yer aldığım için çok
mutluyum. Çok eğlenceli bir proje, hem arkadaşlarımla
hem de öğretmenlerimle çok eğleniyorum ve çok güzel
vakit geçiriyorum. En sevdiğim aktivite ise kendi önlük
tasarımlarımızı yapmamız ve dönem sonunda yaptığımız
piknik oldu.” Yiğit Öztürk ise “ Balık Kılçığı tekniğini yeni
öğrendim ve en beğendiğim teknik oldu. Öncelikle
problem belirledik, sonra alt problemleri bulup
çözümlerimizi yazdık. Bunun için öğretmenlerime ve
arkadaşlarıma teşekkür ederim.”
Şehit Öğretmen Nurgül Kale Ortaokulu Hârezmî Eğitim
Modeli uygulama öğrencileri ve öğretmenleri olarak 2021
– 2022 Eğitim Yılı ikinci döneminde de etkinliklerimize
hem eğlenerek hem de yeni bilgiler edinerek devam
etmekteyiz.

Minik Şeflerin  Hârezmî Yolculuğu
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Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi
“Hârezmî Eğitim modeli sayesinde çözüm odaklı
düşünüyoruz, bilimsel düşüncemin değiştiği hatta daha
çok geliştiği kanaatindeyim. Öyle ki bu model dogmatik
öğretilerle oluşturulan ekollere karşın, tecrübe, deney,
gözlem ve münazara ilkelerine bağlı gerçekçi bir ekol. Bu
proje gerçekten sorun ve çözümlere gerçekçi yaklaşmamı
sağladı. Ama bu daha öncesinde böyle olmadığım için
değil, gerçekçi bir çözüm zümresiyle hareket etme olanağı
sağladığı için böyle oldu. Projede emeği geçen herkese
saygı ve teşekkürlerimi iletirim. 
Bayram MEŞE
Ümraniye-Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi 

Hârezmî projesinin bana kattıkları, bazı konular hakkında
daha geniş bir çerçeveden bakıp olayları farklı taraflardan
da görebilmek. Hârezmî derslerini normal derslerden
ayıran kısım ise gerçekten kendimizi özgürce ifade
edebildiğimiz ve insanların oldukça saygılı ve önyargısız
bir şekilde bizi dinlediği dersler olması. Olaylara geniş ve
farklı boyutlardan bakabilmek kafamdaki soru işaretlerini
bazılarına cevap bulabilmeme çok yardımcı oldu. Yapılan
etkinlikler, aktiviteler oldukça eğlenceli ve motive edici.
Herkesin katılması gereken bir proje. 
Zehra TOKGÖZ 
Ümraniye-Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi 

 Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi
HÂREZMİ EĞİTİM MODELİYLE ÜRETİYOR
 Hârezmî eğitim modeli bize oldukça yabancı bir modeldi,
çevreden bu modelde çalışmalar yapan okulları
duyuyorduk ancak işin içine girdiğimizde bu kadar
heyecanlanacağımızı bizde bilmiyorduk. İse
başladığımızda, aldığımız eğitimler sonucu hem öğrendik
hem de yapabileceğimize olan inancımız arttı. 
 Yola heyecan içinde çıktık. İlk haftalarımızda mesleğe
yeni başlayan öğretmenler gibi her derse çok heyecanlı
bir şekilde başladık, araştırdık, öğrendik, öğrettik. Yaratıcı
ve güzel bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Her ders
bir çok argüman üretip hem eğleniyor hem kendimizi
geliştiriyoruz. Sadece öğrencilerin öğrendiği bir süreçten
çok biz öğretmenlerde işbirliği içinde kendimizi
geliştiriyoruz. 
 Hârezmî derslerimize başlarken oynadığımız oyunlar
öğrencilerin kendini ifade etmesine, birbirlerinin
görüşlerine saygı duymalarına ve yaratıcı çözümlerle
sonuca varmalarına destek sağladı. Sonrasında problemi
belirleme sürecine geçtik ve öğrencilerin kendilerinin
seçtiği problemlerden birini ana problem olarak belirledik.
Problemimizi belirledikten sonra alt problemlerin çözüm
aşamaları yapılacak prototip uygulamalar bizleri daha çok
heyecanlandırdı. Bu aşamada daha sonra ki derslerimizde
yapılacak çalışmaları bekliyoruz.
 Keyifle işleyen bir süreç içindeyiz. Bu model içinde yer
almamızı sağlayan herkese teşekkür ederiz.

'' Tecrübe, deney, gözlem ve münazara ilkelerine bağlı gerçekçi bir
ekol.''
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  Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu
 Hârezmî ile Hayvanları Besliyoruz
 Hârezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak
nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli,
etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma
yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile
değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir*.
Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu Hârezmî grubu
öğretmenleri olarak her geçen gün gelişen eğitim
teknolojilerini takip etmek, kendimizi öğreten
öğretmenden çok öğrenen ve öğrendiklerini eğitim
ortamlarında rehberlik ederek öğreten ve  birey olarak
benimsedik. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
geliştirilen bu eğitim modeliyle ilk defa 2021-2022 eğitim
öğretim yılında tanışmış bulunmaktayız. “Nedir bu eğitim
modeli?” diyerek çıktığımız bu yolculukta kendimizi
tahmin ettiğimizden daha farklı, işte tam bize göre bir
eğitim modeli diyerek buluyoruz. Orman yangınları ile
ilgili olarak benimsediğimiz problem cümlemizde,
öğrencilerle birlikte alt problemleri daha önce
oluşturmuştuk. Bu alt problemlerden biri hayvanlar ve
onların yaşam alanı ormanlarla ilgiliydi. Ormanlarda
yaşayan hayvanların yaşam alanları ile ilgili önce dikkat
çekici pankartlar hazırlandı, ardından göçmen kuşlar için
ruloyu pekmez ile bulayarak susam ve kuşyemine batırdık
ve ağaç dallarına astık. Böylece kentlerde olduğu kadar
doğada yaşayan canlıların besin bulma ile ilgili sorunları
ve olası bir yangında hem yaşam alanlarını
kaybedeceklerini hem de açlığa maruz kalabileceğinin
dikkatini çekmiş olduk.

Nurettin Topçu İlkokulu
Okul İdaresi Gözünden Harezmî

Hârezmî Eğitim Modelini, 2019 yılından itibaren
uygulayan Nurettin Topçu İlkokulu öğrencilerine günlük
yaşam problemlerini tanımlayıp bu sorunun çözümüne
katkı sağlamaları, farklı disiplin alanlarını eş değer ölçüde
kullanım becerisi kazanmanın yanında çözüm odaklı olma,
eleştirel ve yaratıcı düşünme, takım çalışması yapabilme
gibi faydaları olduğunu düşünmekteyim. Aynı zamanda
medya okuryazarlığı, sorumluluk alma, öz yönetim,
düşünme becerilerinin gelişimi bu eğitim modelinin
öğrencilerin kazanımları arasında olduğu kanaatindeyim.
Bu kazanımlarla problem çözme becerilerini geliştirmiş
öğrencilerimiz, ürettikleri müzikal tiyatroyla kostüm
tasarlama, müzik besteleme, kitap analizinden sonra oyun
oluşturma gibi yenilikçi fikirler üreterek disiplinler arasılığı
sağlayabilmeyi öğrenmişlerdir.
 Sinem CEYLAN
Müdür Yardımcısı

“NEDİR BU EĞİTİM MODELİ?”
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Toki Esenkent Ortaokulu
 Hârezmî Eğitim Modeli’nin Kazandırdıkları

Hârezmî eğitim modeli 21 yy. eğitim anlayışıyla
birleştirilmiş öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin ön
planda tutulduğu klasik eğitim modelinden çok farklı,
renkli bir eğitim modelini ifade ediyor. Birçok öğretmenin
bir araya gelerek oluşturdukları bu sistemde disiplinler
arası ilişki ışığında adım adım problem çözme basamakları,
bilgi işlemsel düşünme, kodlama, çeşitli web 2.0
araçlarının kullanılması ve en önemlisi öğrencilerin bilgi
işlemsel düşünme biçimleri, dijital okuryazarlık, yaratıcı ve
eleştirel düşünme gibi farklı becerilerin desteklenmesi
sağlanıyor. Bu sayede öğrencilerin hayal gücü genişliyor.
Öğrenciler keşfediyor, keşfederken öğreniyor, öğrenirken
başarıyor. Başarabilmenin verdiği özgüven ile öğrenciler
öğrenmeyi öğreniyor. Öğretmenler de yeri geliyor öğrenci
oluyor, yeri geliyor rehber oluyor, yeri geliyor eğitimci
oluyor. 
Sonuç olarak Hârezmî Eğitim Modeli'nde öğretmen;
çocukların öğrenmesi için sahneyi ayarladığında, dekor
olarak doğru öğrenme öğelerini hazır ettiğinde, oyunun
senaryosunu doğru sorular ile geliştirdiğinde ve
sahnelenenleri yönetmen koltuğundan izlediğinde belki
her seferinde farklı tatları, farklı kokuları, farklı sesleri,
farklı senaryoları, farklı hisleri yaşayacak ama hepsinin
sonucu aynı olacak: Öğrenme kendiliğinden oluşacak. 
Toki Esenkent Ortaokulu- Nuriye TANRIÖVEN

 Yamanevler Ortaokulu Ekibi Dersleri      Nasıl
Tasarlıyor?
  Yamanevler Ortaokulu Hârezmî öğrencileri tarafından
problemler ele alınarak şiddet konusu belirlenmiştir. 
  İngilizce öğretmeni şiddet ile ilgili kelimeleri resimli
kartlar göstererek öğrencilere tanıtır. Öğrenciler
resimlerle kelimeleri tahmin etmeye çalışır. Tahmin ettiği
kelimeleri not eder ve daha sonra öğretmenin paylaştığı
videoyu izler. Videoyu izlerken not almış olduğu
kelimeleri kullanarak boşluklu verilen metni doldurur.
Öğretmen videoyu izlettikten sonra metinle ilgili sorular
yöneltir. 
 Türkçe öğretmeni, şiddet ile ilgili hikâye okur.
Öğrencilere hikâye ile ilgili sorular yöneltir ve farkındalık
kazandırır. Öğrenciler şiddet ile ilgili soruları
cevapladıktan sonra 2 şerli grup olurlar.
 Teknoloji ve Tasarım öğretmeni makas ve benzeri kesici
aletlerle çalışırken dikkat edilmesi gereken noktaları
anlatır. Öğrenciler beraberce kağıtları üçgen şeklinde
keserler. 
           İngilizce öğretmeni, üçgen şeklinde kesilmiş olan
kâğıtları gruplara dağıtır. Bu üçgenlerin üzerinde daha
önce not almış olduğu kelime grupları yer almaktadır.
Öğrenciler grup halinde çalışarak küçük üçgenleri
birleştirir. Bu birleşen küçük üçgenlerden büyük bir üçgen
oluşur.
          Fen Bilimleri öğretmeni bir üçgenin alanının nasıl
hesaplanacağını gösterir. Öğrencilerden kelimeleri
birleştirerek oluşturdukları üçgenlerin alanlarını, cetvel
kullanarak hesaplamaya çalışmaları beklenir.

 ''BAŞARABİLMENİN VERDİĞİ ÖZGÜVEN İLE ÖĞRENCİLER 
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENİYOR.''
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Binali Yıldırım İlkokulu
Bilimsel çalışma başmaklarını takip eden Hârezmî Eğitim
Modeli problem ile başlar. Hârezmî Eğitim Modelinde bu
problem Hayatın İçinden Sorun(HİS) olarak tanımlanır.
Her Hârezmî Eğitim Modeli uygulama ekibi 3 farklı
disiplin alanından (Sosyal Bilimler, Fen ve Matematik
Bilimleri, Bilişim ve Teknoloji) bir araya gelen en az 3 en
fazla 6 öğretmen ve öğrencilerden oluşur. Hârezmî Eğitim
Modeli ekibi birlikte çalışmak ve takım olmak için çeşitli
çalışmalar yapar. Binali Yıldırım İlkokulu ekibi işbirliği ve
takım ruhunu geliştirebilmek için “Sihirli Labirent
Oyunu”nu oynadılar.

Hayatın İçinden Sorun belirlemek için her ekip farklı
yollar kullanabilir. Gazi Mustafa Paşa İlkokulu ekibi beyin
fırtınası tekniği ile ortaya koydukları onlarca sorun
içerisinden birini seçebilmek için iki turlu oylama yaptı.
Önce her problem durumu için oylama yaparak en çok oy
alan 5 problemi belirlediler. Bu 5 problemden hangisi ile
çalışacaklarını belirlemek için iyi bir neden aradılar ve
“Engellilerin yaşam içinde yaşadığı sorunlar azaltılabilir
mi?” problemini çözmek için çalışmaya karar verdiler.

Problem üzerine derinleşmek ve daha iyi anlaşılabilmesi
için Binali Yıldırım İlkokulu zihin haritası yöntemini
kullandılar. 

 
 Problemin ispatı için ilkokul ekipleri genellikle anket,
görüşme ve gözlem tekniklerini kullanıyorlar.
 Hayatın İçinden Sorunun görselleştirilmesi için Gazi
Mustafa Paşa İlkokulu ekibi afiş yapmayı tercih etti. 

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ekibi HİS’in içselleştirilmesi
için istasyon tekniğini kullanarak 4 farklı çalışma yaptılar.
Bir istasyonda HİS ile ilgili resim, diğer istasyonda HİS
hikayesi, bir başka istasyonda HİS şiiri ve başka
istasyonda da HİS afişi yaptılar.

''Bilimsel çalışma başmaklarını takip eden Hârezmî Eğitim Modeli
problem ile başlar.''

HİS’in alt problemlerini
ortaya çıkarmak için
genellikle ağaç
diyagramı tekniği
kullanıldı. Mimar Sinan
İlkokulu balık kılçığı
tekniğini kullandı.
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Okul ziyaretlerinde bende iz bırakan anılar da biriktirdim.
Bu yazımda birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. 
Bir meslek lisemizde 11. sınıf çocuk gelişimi öğrencileri ile
“Okul Öncesinde Engelli Öğrencilerin Oyuna
Katılamaması” problemi çalışılıyordu. Ekibin özel eğitim
kurumunda kullanılan materyallerin incelenmesi ve
uzmanlardan bilgi almak amacıyla planlamış olduğu bir
özel eğitim kurumu gezisine ben de katılmıştım. Gezi
sonrası orada gördükleri ve duyduklarından etkilenerek,
bir öğrencinin değerlendirme formunda ne öğrendin
sorusuna “Hayatı” cevabını vermesi. Aynı ekipten bir
başka öğrencinin başka bir hafta yaptığı değerlendirmede
Hârezmî  Eğitim Modeli uygulamalarında matematiği
sevmeye başladığını söylemesi bu anılardan iki örnek.
Bir diğer tecrübem ise, bir ortaokulda 7. sınıfta derse
katılamayan bir öğrencinin Hârezmî öğrencisi olduktan
sonra kendisindeki olumlu değişim ve özgüveninin
artmasıyla derslerde kendini rahat hissetmesini ve kendini
ifade etmeye başlamasını kendinden dinlemek beni ve
öğretmen arkadaşlarımızı mutlu etmişti. Aynı okulda
müdür yardımcısı ile yaptığımız bir değerlendirmede,
müdür yardımcısının Hârezmî sınıfından öğrencilerin
olduğu (7. sınıfların katı) katta daha önce yaşanan disiplin
problemlerinde belirgin düzeyde bir azalma olduğunu
söylemesi, gözlemlerinde Hârezmî öğrencilerinin bu
duruma katkısı olduğunu, yaşanan problemlere çözüm
odaklı yaklaşarak akran desteğiyle ve iletişimle çözüm
ürettiklerini söylemesi de Hârezmî Eğitim Modeli ile
yaşam becerilerinin kazandırıldığını bize göstermiş oldu
diyebilirim.
Bir ilkokulumuzda 4. sınıf öğrencileri uygulamada “Ağız
Bakımının Öneminin Küçük Yaşlarda Farkına Varılması”
konusunda çalışmışlardı. Öğrencilerin yıl sonu sunumunda
bir velinin içten bir tavırla yanımıza gelerek çocuğunun
konu hakkında farkındalığının oluşmasından ve
çevresindeki insanlarda da farkındalık oluşturma çabasına
girmesinden dolayı mutlu olduğunu söylemesi ve bizlere
teşekkür etmesi. Aynı okulda çözüm sürecinde
öğrencilerin tasarladığı robot diş macunu sıkma
makinesini, 3 hafta derse katılarak robotik çalışmasını
öğrencilerle birlikte yapan, öğrencilerin bu deneyimi
yaşamalarını sağlayan mühendis velimizin, modelin çok
anlamlı bir öğrenme sağladığını söylemesi bizim için çok
değerliydi.

Hârezmî  Eğitim Modelindeki öğrenme yolculuğum 2016
yılında GESS Eğitim Teknolojileri Fuarında başladı.
Hârezmî Eğitim Modeli tanıtımını dinledikten sonra bu
modeli öğrenmek için gönüllü oldum, çünkü Teknoloji
Tasarım öğretmeni olarak görev yapıyordum ve
dersimizde problem çözmeye dayalı öğrenme yaklaşımını
kullanıyorduk ve hep şunu hayal etmiştim: Farklı
disiplinlerden öğretmenlerle öğrencilerimin bir sınıfta
problem çözme sürecini bir Ar-Ge ekibi gibi tecrübe
etmesi. Hârezmî  Eğitim Modeli bu hayalimi
gerçekleştirmeye olanak sağlayacaktı. 
Modelde görev almam için ön koşul Hârezmî  Eğitim
Modeli öğretmen eğitimini almaktı. Açıkçası eğitime
katıldığımda biraz kaygılanmaya başlamıştım. Evet hayal
ettiğim bir şeydi, ama daha önce tecrübe etmediğim
uygulamalar vardı. Ekip olarak ders planı hazırlama ve
meslektaşlarımla birlikte uygulama yapma gibi. Eğitim
sonrası Bakırköy ilçesinde 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı
ilkokulda bir yıl Hârezmî uygulama öğretmeni olarak
çalıştım. Dönem içinde yaptığımız deneyim paylaşım
toplantısında o sınıfın öğretmeni, benim okula
gidemediğim bir hafta öğrencisinin değerlendirme
formuna “bugün mutsuzdum çünkü Nergiz öğretmen
dersimizde bugün yoktu” cümlesini kurduğunu söylemesi
beni çok etkilemişti.
Bir yıl uygulama öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra
kaygılarım azaldı. Daha sonra ilçe koordinatörü olarak
görevlendirildim. Bu görev daha farklı yetkinlikler
gerektiriyordu. Önceleri yine kaygım yüksekti. İlçemde
Hârezmî uygulama adayı öğretmenlere öğrendiklerimi
aktarmayla başladığım öğretmen eğitimlerinin ardından
sahada okul ziyaretleri yaparak, uygulamalarda onlara
rehberlik yapmaya çalıştım. Zamanla ne kadar çok
kazanım elde ettiğimi gördüm. Çok farklı okul kültürlerini
deneyimleme, meslektaşlarımdan öğrenme, farklı
seviyelerde öğrenci grupları ile çalışma deneyimi, eğitim
planlama, ders tasarımı yapma, farklı problemlerin çözüm
süreçlerinde bulunma gibi önemli kazanımlarım oldu.
Ayrıca İstanbul’un 39 ilçesinden öğretmen arkadaşlarım
oldu, hep birlikte eğitimler aldık, birbirimizden öğrendik.
Ve birlikte öğrenme yolculuğumuza halen devam
ediyoruz.

HÂREZMÎ EĞİTİM MODELİNDE BİR KOORDİNATÖRÜN DENEYİMLERİ 1
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Haziran ayında ilçemdeki tüm okullardan öğretmenlere
yaptığımız Hârezmî Eğitim Modeli tanıtım seminerinde bir
önceki yıl uygulama okulundan öğrencimizin samimi
şekilde Hârezmî  Eğitim Modelinin kendisine kazandırdığı
bilgi, beceri ve tecrübelerini aktarması ve seminere
katılan öğretmenlerin sorularına cevap vermesi. Velisinin
de seminerde bizlerle olup duygu ve düşüncelerini
paylaşması ve teşekkür etmesi…
Peki ya öğretmenler? Öğretmenler ilk başladıklarında çok
zorlandılar, yapamayacaklarını düşündüler. Ders tasarımı
yapmak hem zaman isteyen hem tecrübe gerektiren bir
çalışma. Tecrübeleri yoktu ve verilen zaman işin başında
oldukları için yeterli gelmiyordu. Gönüllü olan
öğretmenler, yapmış olduğumuz rehberlikleri ve önerileri
de dikkate alarak bu problemi çözmeye yönelik stratejiler
geliştirdiler. Sürecin sonunda çok yorulduklarını
söylediler. Ancak değerlendirme yaparken, geldikleri
nokta açısından, aldıkları eğitimler ve uygulamalarda
edindikleri deneyimlerin, meslektaşları ile birlikte
öğrenmenin, öğrencilerden ve velilerden kazanımları
noktasında aldıkları olumlu değerlendirmelerin bu
yorgunluklarına değdiğini söylediler.
Ve okul müdürlerimiz. Okul müdürünün desteği tüm
eğitim süreçlerinde olduğu gibi Hârezmî Eğitim Modelinin
uygulanmasında da en önemli etkenlerden birisi hiç
kuşkusuz. Zira yaptığım okul ziyaretleri ve rehberliklerde,
okul müdürünün desteğini alan öğretmenlerin daha istekli
ve gönüllü çalıştıklarını gözlemledim. 
Beylikdüzü ilçemizde öğrencilerimize yaşattıkları birçok
deneyim, kazandırdıkları birçok beceri için en başta
öğretmenlerimize, süreçte destek veren okul müdürü ve
velilere teşekkür ediyorum.
Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Yeniliklere açık
öğretmenler, gönüllü olarak bir çalışmaya katıldığında,
kolaylaştırıcı ve bir lider olarak okul müdürünün de
desteğini aldığında öğrencilerinin hayatına daha fazla
dokunmak, bunun için zamanını ve enerjisini harcamaktan
mutlu olmaktadır. Tabii ki öğrencisinde meydana getirdiği
her olumlu değişim de öğretmenlerimizi ayrıca motive
etmektedir. 

Nergiz TOKMAK COŞGUN
Beylikdüzü İlçe Koordinatörü

HÂREZMÎ  EĞİTİM MODELİNDE BİR KOORDİNATÖRÜN DENEYİMLERİ 2
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Ders planını aşamaları ile uygulayınca oldukça verimli
geçiyor. Çocukların kendi seçtikleri problemin üzerine
yoğunlaşıp çözüm üretmeleri çabaları onlara hayatta
karşılaşacakları problemlere hazırlıyor. Harezmi bunun
için çok güzel bir imkan. Ancak haftada 1 gün. Yeni şeyler
öğrenip bunları uygulamaları için biraz kısa gelebiliyor.
Okul Öncesi
 
 2-   Hârezmî dersleri hangi yönleriyle size farklı geliyor?
İlk önce başladığımızda çok farklı geldi. Orada ne
yapacağımızı bilemedim ama öğretmenlerimiz bize her
şeyi çok güzel açıkladı ve öğrendim. Bizim okulumuzun
imkanlarını seçtik ve Heybeliada İlkokulu ile imkanları
karşılaştırdık. Oradaki farkları gözlemledik. Bence bizim
okul çok daha iyiymiş. Ama bizim okulun da bir çok eksiği
var mesela kantin, basketbolsahası, labaratuvar, sinema
odası, kütüphane, yüzme havuzu. Aslında bizim bir çok
isteğimiz var ama imkanlarımız bu kadar.

Şehit Murat Yüksel İlkokulu 4/A Sınıf  
Hârezmî'de sorunlarımız ve isteklerimiz oyunlarla dile
getirilir. Ayrıca sorunlarımız çözümü ders verici şekilde
değil de arkadaşça yapılır.

Fatma Zehra ALTINORDU 6/A
Adalar İmam Hatip Ortaokulu

 
Eksik yanlarımızı bulmamız ve başkalarının nasıl
düşündüğünün farkında olmamız, arkadaşlarımız birlikte
eğlenerek ve sıkılmadan vakit geçirmemiz bana diğer
çalışmalardan farklı geliyor.

Zeynep Akkuş 7/A
Adalar İmam Hatip Ortaokulu

 
Kullanılan yöntemler, sorunların günlük hayatta ilişkili
olması, problemin çözümünün hazır olarak değil çaba
harcanarak ulaşılıyor olması, bireysel değil grup
yöntemiyle çözümler üretmesi açısından farklı geliyor.
Başta zorlanmama rağmen farklı öğretmenlerle birlikte
tek bir öğretmenmişcesine çalışmak bana farklı ve güzel
geliyor. Benim eksik olduğum bir yönümü diğer öğretmen
arkadaşımın tamamlaması, iyi yaptığımı düşündüğüm
konuda benden görev almamın beklenmesi gibi durumlar
Harezmi derslerinin bana göre farklılıklarından ve
güzelliklerinden.

Mustafa Kirezkaya
Sınıf Öğretmeni

Hârezmî Eğitim Modeli sürecini anlamak için anlık ya da
günlük çalışmaların değerlendirilmesinin yeterli
olamayacağını, probleme dayalı ve beceri temelli bu
modelin etkisini öğrencilerin duygu ve düşünce
dünyalarındaki değişimini gördükçe anlayabileceğimizi
düşünüyoruz. Bu yüzden bültenimiz için Hârezmî Eğitim
Modeli’ni uygulayan öğretmen ve öğrencilerimize 3 kısa
soru sorduk ve cevaplarını sizler için derledik.
  1-   Hârezmî dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Böyle bir etkinliğe katıldığım için çokşanslıyım. Mesela
Tabs oyununu bilmiyordum, öğrendim. Zeka oyunları ve
etkinlikleri bana çok iyi geliyor. Problemleri, sorunları
çözmek için öğretmenimizle birlikte uğraştık. Grup olarak
okulumuzun sorunlarını konuştuk.

Şehit Murat Yüksel İlkokulu 4/A Sınıfı
 
Hârezmî; sorunlarımız hakkında rahatça tartışabilecek,
oyunla  etkinlikler yapılabilecek, eğitime farklı bir gözle
bakılabilecek bir etkinlik.

Fatma Zehra ALTINORDU 6/A
Adalar İmam Hatip Ortaokulu

Aslında çok güzel ve eğlenceli. Ayrıca dersler dışında
vakit bulup farklı çalışmalar da yapmak gerçekten güzel
oluyor. Herkese söz hakkı verilebilmesi. Herşeyin nedeni 
 aranması da ayrı bir güzel.

Zeynep Akkuş 7/A
Adalar İmam Hatip Ortaokulu

Hârezmî dersleri konulara farklı ve eğlenceli
yaklaşımlarıyla daha ilgi çekici ve daha kalıcı olmaktadır.
Ayrıca öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif rol alması
açısından da olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Öğrenci
ürüne, sonuca, bilgiye veya öğrenme sonucuna kendi
çabalarıyla ulaştığı için çocuk için elde ettiği her şey daha
değerli görünmektedir. Tek olumsuz yanı ise bu eğitim
modelinin bütün eğitim sistemine yayılıp daha etkin
kullanılmamasıdır.

Çağrı MISIRı
Türkçe Öğretmeni

Hârezmî dersleri öncelikle kendimi daha rahat ve özgür
hissetmemi sağlıyor. Yaşanılan problemlere çözüm
bulmaya çalışmak, problemleri farklı bakış açılarıyla
görmek. Farklı kişiliklerle, aynı probleme odaklanmak ve
birlikte çalışmak hoşuma gidiyor.

Mustafa Kirezkaya
Sınıf Öğretmeni

 

ADALAR HÂREZMÎ RÖPORTAJ
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 Hayatın içinden olması, uygulanabilir ve çözüm odaklı
olması, farklı alanlarda kendisini geliştirmiş öğretmenlerin
bir araya gelerek bir çok disiplini bir arada kullanmaları
açısından farklı. Ayrıca Hârezmî'yi uygularken öğrenci,
öğretmen ve velilerde farkındalık oluşturuyor ve onları
kendilerini geliştirmeye yöneltiyor.

Okul Öncesi Öğretmeni

3-   Seçtiğiniz problemle ilgili neler yapmak istiyorsunuz?
 
Bizim seçtiğimiz problem okulmuzun yetersizliği, okulda
geri dönüşüm kutusu olmaması, yeni toplar yeni banklar
olsaydı çünkü okuldaki eski ve kırık olanları tamir etmek
isterim. Dolaplarımız kilitli olsa çok iyi olur. Bahçede kedi
evleri, mama kapları olsa, kedi suluğu da yapmak isterim.
Bahçedeki ağaçların dallarına kuş yuvaları yapmak isterim.
Büyüdüğümde paran çok olursa okulumuzun tüm
ihtiyaçlarını alıcam.

Şehit Murat Yüksel İlkokulu
 
“Biz problem olarak okulda hobilerimizi yeterince
gerçekleştiremediğimiz konusunu seçtik. Ben de daha
farklı kurslara gitmek istiyorum, fakat zamanı daha etkili
ve verimli kullanmak konusunda planlama yapmalıyım.”

Fatma Zehra ALTINORDU 6/A
Adalar İmam Hatip Ortaokulu

Yapamadığım ama çok istediğim hobilerimi ve ilgi
alanlarımı yapabilmek isterim.

Zeynep Akkuş 7/A
Adalar İmam Hatip Ortaokulu

Bu sorunla ilgili temel bileşenlerin neler olduğuna
ulaşmak ve yaparak yaşayarak sürecine öğrencilerin aktif
bir şekilde katılımının sağlanmasını bekliyorum.

           Çağrı MISIR
Türkçe Öğretmeni 

Seçtiğimiz problemle ilgili yapmak istediklerim; varolan
durumu belirleme, ülkemizde ve dünyadaki en iyi ve en
kötü örnekleri inceleyip. değiştirilebilecek şeyleri daha iyi
bir yöne doğru değiştirmek.

Mustafa KİREZKAYA
Sınıf Öğretmeni 

 
 

ADALAR HÂREZMÎ  RÖPORTAJ

  Alt problemlerine ayırarak tek tek çocuklarla birlikte bu
problemleri araştırıyoruz. Uzman kişilerle görüşüyoruz.
Alan incelemeleri yapıp bu problemlerin daha az
yaşanması için çözümler üretmeyi planlıyoruz. Bu
problem hakkında daha çok insana ulaşıp onları daha
çok bilinçlendirmek istiyoruz.
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  Elektrik üretimi mekanizması atılan her adımda merdivenlerin
basamak altlarına yerleştirilmiş olan mekanizmayı titreştirerek
üretmektedir. Üretilen elektrik enerji belirli akülerde
depolanmaktadır. Akülere depolanan  elektrik enerjisi sisteme
verilerek  okulumuzun elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmını
bu şekilde karşılanmaktadır. Bu proje yalnızca okullar için
değil merdiven bulunan ve merdivenlerin sık kullanıldığı
mekanlarda ve yoğun kullanılan yürüme yollarında,
kaldırımlarda kullanılabilir. Bu proje ‘Fosil yakıtlar havamızı
kirletiyor.’ HİS cümlemizin amacını gerçekleştirmemiz için araç
olmaktadır. İnsanların hızla artan enerji ihtiyaçlarını doğayı
kirletmeden yenilenebilir enerji kaynağı oluşturmayı planlayan
projedeki mekanizma sayesinde hareket enerjisini elektrik
enerjisine çevirerek fosil yakıtların kullanımını azaltmayı
planlamaktayız. Bu proje ile kendi kendine yetebilen binalar
yapılabilir. Projemizin geliştirilmesi ile ülke ekonomisine büyük
katkı sağlanabilir. Fosil yakıt kullanımını azaltacağı için
yaşanabilir bir dünya içinde önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Öğrencilerimiz yürütülen Hârezmi uygulamasına hazırlanırken
özgüvenleri yükselmiş, proje fikirleri üretirkenproblem çözme
becerileri gelişmiş,  projelerini sunarken kendini ifade
edebilme yeteneklerini geliştirmişlerdir. Öğrencilerimiz bu tarz
projeler sayesinde  kendilerini geliştirme imkanı bulurlar.
Kendini geliştireme imkanı bulan öğrenciler hayatı anlarlar ve
karşılarına çıkan problemlere daha iyi ve hızlı çözümler
bulurlar. Aynı zamanda yeni buluşlar yapmaya istekli ve yatkın
olurlar.
Geleceğimizin yetişkinleri olacak olan değerli öğrencilerimize
daha temiz ve yaşanılabilir bir gelecek bırakmak için çabalıyor
ve çalışıyoruz. Yapılan projeler sayesinde öğrencilerimiz daha
çok bilinçlendiriyoruz. Bu bilinçle yetişen öğrencilerimize
bizim ve onların geleceği olan ülkemizi emanet ediyoruz.
       

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanayileşmenin hızla
artması ve bunun sonucunda fosil yakıt kullanımında
gereğinden fazla artış olması beraberinde hava kirliliğini
de getirmiştir. Başakşehir İBB Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu Hârezmî Eğitim Modeli 1. Ekibi olarak ‘Fosil
yakıtlar havamızı kirletiyor.’ cümlesini HİS cümleciğimiz
olarak belirledikten sonra bu HİS cümleciğine çözümler
aramaya başladık. 
Yaptığımız çeşitli gözlemler ve deneylerle havayı kirleten
etmenleri belirledik. Havamızı daha çok fosil yakıtların
kirlettiğini gördük. Yaptığımız çeşitli araştırmalar sonunda
fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması gerektiği düşüncesinin farkındalığını
kazandıktan sonra öğrencilerimizle hızla projeler
üretmeye başladık. Öğrencilerimizin bir çoğu yepyeni
fikirler ortaya koydular. Okulumuzda merdivenlerden iniş
çıkışlarda oluşan titreşimleri elektrik enerjisine
dönüştürme, otoban kenarlarına konulacak rüzgar
panellerinden elektrik üretme, metrolara giriş çıkışlarda
turnikelerin hareketinden elektrik enerjisi üretme,
statlarda, konser alanlarında oluşan ses enerjisini elektrik
enerjisine dönüştürme, metroların kenarlarına konulacak
rüzgar panelleri ile elektrik üretme, vücut hareketleri ile
elektrik üretme, atık su ile elektrik üretme, yolda giden
araçların sürtünme kuvveti ile elektrik üretme, atık su ile
elektrik üretme gibi birçok fikir ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerimiz önce fikirlerini arkadaşlarına slayt olarak
sundular. Arkadaşlarının sorularına, eleştirilerine cevap
verdiler. Projelerinin uygulanabilirliğini anlatmaya
çalıştılar. Yapılan tartışmalar sonucunda uygulanabilirliği
olan projelerin maketlerini yaptılar. Maketler üzerinden
projeler süreç içerisinde geliştirildi. Öğrencilerimizden
Asaf Arslan’ın okula giriş çıkışlarda merdivenlerdeki
öğrenci sirkülasyonu sırasında merdivenlerde elektrik
üretme projesini sizlerle paylaşmak istedik.
İnsanlar her gün hareket halinde kinetik enerji üretiyor.
Özellikle insanların yoğun yaşadığı yerlerde oluşan kinetik
enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp üretilen bu elektrik
enerjisini insanların kullanımına sunabiliriz. Her gün
yüzlerce öğrenci gerek bahçeye gerek kantine giderken
okulun içinde ve okulun girişinde bulunan merdivenleri
kullanmaktadır. Öğrencimiz Asaf Arslan öğrenciler
merdivenlerden inip çıkarken merdiven basamaklarına her
bastığında elektrik enerjisi üretebilen bir sistem
geliştirmiştir. Öğrencimizin geliştirdiği bu sistemde atılan
her adım ile elektrik enerjisi üretilmektedir. 

YENİLENEBİLİR ENERJİYİ SEÇ, GELECEKTE BİR ADIM ÖNE GEÇ!
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