Atölye Adı
Zeka ve Beceri Oyunları

Atölye Lideri Ad-Soyad
Cem KOŞAR

Atölye Lideri Çalıştığı Kurum
Gaziantep Üniversitesi

Atölye İlgili Bilim Dalı
Matematik

Atölye Konusu
Üç boyutlu yap bozlar ile tanışma , el, göz, kordinasyon becerileri ile ahşap yap bozları tamamlama.

Atölye Amacı
Atölyemizin amacı matematikte korkulan üç boyutlu şekillerin ellerinde hissetmelerini sağlamak ve aynı
zamanda çok yönlü düşünmeyi sağlatarak problem çözme becerilerine katkıda bulunmaktır.

Atölye Özeti
Üç boyutlu şekillerin ellerinde hissetmelerini sağlatarak , çok yönlü düşünmeyi amaç edinerek farklı
problemlere yaklaşma becerilerini yap-bozlar ile sağlanması beklenmektedir. Bu hususta yap bozlar
hakkında bilgiler verilir daha sonra bütün halindeki üç boyutlu yap-bozun parçalara ayrılması ve yeniden
birleştirilmesi beklenir. Birleştirme sırasında bazı ip uçları verilir. Yap-bozların parça sayısı seviyeyi de
belirteceğinden bitiren öğrenci bir sonraki üç boyutlu , parça sayısı daha fazla olan yap-bozu almaya hak
kazanır.

Atölyenin Hedef Kitlesi
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Etkinlik Yöntemi
Üç boyutlu ahşap yap-bozları seviye seviye göstererek yapmalarını sağlamak.

Etkinliğin Uygulama Planı (Örneğin teknik bilgi verilir, materyaller dağıtılır...)
Önce yap-bozlar hakkında bilgiler verilir daha sonra bütün halindeki üç boyutlu yap-bozun parçalara
ayrılması ve yeniden birleştirilmesi beklenir. Birleştirme sırasında bazı ip uçları verilir. Yap-bozların parça
sayısı seviyeyi de belirteceğinden bitiren bir sonraki üç boyutlu , parça sayısı daha fazla olan yap-bozu
almaya hak kazanır.

Etkinlik Fotoğrafı

ATÖLYE EKİP BİLGİLERİ
ATÖLYE LİDERİ

Ad Soyad (Atölye Lideri )
Cem Kosar
Kişi Fotoğrafı

Nizip Eğitim Fakültesi
Bölüm/Anabilim Dalı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi

Kısa Özgeçmiş
Dr.Öğr. Üyesi Cem KOŞAR 2000 yılında Mersin Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olmuştur.
Yüksek Lisans ve doktorasını Mersin Üniversitesinde tamamlamış, aynı üniversitede 2002-2010 yıllarında
araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011-2012 yılları arasında Bitlis-Eren Üniversitesi Matematik
Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlamış, 2012’ den bu yana Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim
Fakültesinde çalışmalarına devam etmektedir. “Zeka ve akıl oyunları “ile ilgili etkinlikler kapsamında birçok
bilim şenliklerinde görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ad Soyad
Aysun Kaya
Kişi Fotoğrafı

