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DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA		

: KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

ÜNİTENİN UYGULAMA SÜRESİ : 21 ARALIK 2020 – 22 OCAK 2021
ANA FİKİR		

: Bireyin süreç içerisinde yeni deneyimler keşfetmesi yaratıcılığına katkı
sağlayarak estetik anlayışını geliştirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR		

: Bağlantı, Şekil, İşlev

SORGULAMA HATLARI		
			
			

: 1. Öz benliğinin farkına varma
2. Özgün düşünceler geliştirme
3. İçinde bulunduğu duruma esneklik getirme

ÖĞRENEN PROFİLİ		

: Dönüşümlü düşünen, Duyarlı, Araştıran-sorgulayan

Sayın velimiz;
21 Aralık 2020 – 22 Ocak 2021tarihleri arasında ele almayı planladığımız ‘KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ’
disiplinler üstü teması altında bulunan ve “Bireyin süreç içerisinde yeni deneyimler keşfetmesi yaratıcılığına katkı sağlayarak estetik anlayışını geliştirir”ana fikrini içeren sorgulama ünitesini işliyoruz. Sorgulama ünitesi boyunca her derste yapılacak çalışmalar ve etkinliklerle öğrencimizin öz benliğinin farkına
varmasını, özgün düşünceler geliştirmesini ve içinde bulunduğu duruma esneklik getirmesini bekliyoruz.
Bu ünitede işlenen dersler ve etkinliklerle öğrencimizin dönüşümlü düşünen, duyarlı ve araştıran-sorgulayan öğrenen profillerini desteklemek adına, problemleri analiz edebilen, farklı bakış açılarına sahip
olabilen ve başkalarının bakış açılarını da dinleyip kendini ifade edebilen bir birey olmasını hedefliyoruz.
Size önereceğimiz aktiviteleri yaparak ve öğrencinin okul dışındaki davranışlarını gözlemleyerek bizlere
destek olmanızı bekliyoruz.
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►►

Öğrencilerimizle birlikte yaşadığınız çevreyi geçmişten günümüze yönelik farklılıkları ve değişimleri
ile ele alarak tartışabilir ve bu değişimlere ait fikirlerini paylaşmasına ve kendi düşüncelerini ifade
etmesine yardımcı olabilirsiniz.

►►

Öğrencilerimizle birlikte geçmiş dönemde yaşamış olan medeniyetlerin bıraktığı izleri anlamasına,
saygı duymasına ve kendi bakış açısını da kullanarak yeni deneyimler kazanması için yaratıcılığını
kullanmasına katkıda bulunabilirsiniz (Göbeklitepe, Yeşilova Höyüğü gibi eski medeniyetlerin yaşayışlarına şahit olmaları ve karşılaştırmalar yapmaları adına geziler düzenleyebilir veya birlikte
belgeseller izleyebilirsiniz.)

ÖĞRENEN PROFİLLERİ
DUYARLI: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızıbesleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi
yaşam boyu sürdürürüz.
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve
kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.

ANAHTAR KAVRAMLARIN SORULARI
BAĞLANTI

: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?

ŞEKİL		: Neye benziyor?
İŞLEV		 : Nasıl çalışıyor?

