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π Sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, 
aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına 

gelen “perimetier” kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli 
matematikçi Leonard Euler, 1737 yılında yayınladığı 
eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu 
olduğunda, bu sembolü kullandı. Leonard Euler’den 
önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu 
sembol kullanılmıştır. Ancak, Leonard Euler’den 
sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü 

benimseyip kullandılar.

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Yaratıcılık insanlık 
tarihinin gelişmesinde 
önemli bir yere 
sahiptir. İnsanlar 

ilk devirlerden beri birçok 
problemle karşılaşmış 
ilerlemeyi ise keşiflerle, 
yeni buluşlarla sağlamışlardır. Yaşam 
alanımız içerisindeki problemleri fark 
etme ve buna yeni ve kalıcı çözümler 
bulmak olarak da ele alabileceğimiz 
yaratıcılığın, bizi günlük hayatımızda 
karşılaşabileceğimiz problemlere 
hazırlayan fen eğitimi ile birbirini 
tamamlayan bir ilişki içinde olduğunu 
gözlemleyebiliriz. Yaratıcılık fen ile ilgili 
çalışmalardaki birçok bilimsel süreçte 
tamamlayıcı rol oynamaktadır. 
Yaratıcılıklarını kullanan bireyler, aldıkları 
fen eğitimini, işlevsel hale getirebilirler 
ve böylece bilimsel bilgiler, kitaplarda 
bilgi yığını oluşturmak yerine, değerli 
bir ürünün ortaya çıkarılmasında temel 
oluşturabilir. Bu nedenle ilköğretimden 
itibaren eğitimlerinin her aşamasında 
geleceğin yetişkinleri olacak öğrencilere 
yaratıcı düşünme becerilerini 
kazandırmak fen eğitiminin en önemli 
amaçlarından biri olmalıdır. 
Yapılan çalışmalarda; yaratıcı düşünme 
açısından birinci sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerin beşinci sınıfta öğenim gören 
öğrencilere göre daha başarılı olduğu 
bulunmuştur. Bu sonuç; ilköğretimin 
birinci kademesinde öğrenim gören 
öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca 
verilen eğitim ile yaratıcı düşünmelerini 
geliştiremediklerini göstermektedir. 

Genel anlamda bakılınca fen bilgisi 
eğitimi çocuğa yaratıcı düşünme 
becerisi kazandırır. Ayrıca Dünya’yı, 
çevresini tanımasına ve sevmesine 
katkıda bulunur. Öğrencinin, öğretmeni, 
ailesi ve arkadaşları ile daha etkili bir 
iletişim kurmasına yardım eder. Fen 
eğitimi ile birlikte çocukların dili gelişir 
çünkü dil gelişiminde etkili olan çevre 
ile etkileşim en güzel fen eğitimi ile 
sağlanır. Bununla birlikte çocuklarda 
mantık yürütme becerisi de gelişir. 
Bu sayede çocuklarda karşılaştıkları 
problemleri çözme yeteneği gelişirken 
yaratıcılık da gelişmiş olur. Çevreleri ile 
iletişim kurmaları ve günlük hayatta 
karşılaştıkları problemleri çözmeleri 
daha kolay olur ve kendi öğrenmeleri 
üzerinde kontrol kurabilirler. 
Öğrencilerin fen becerileri gelişirken, 
pratik hayattaki becerileri de artar ve 
fen eğitimi ile birlikte diğer konuları da 
öğrenmeleri kolaylaşır. Fen eğitiminde 
edinilen bilgileri günlük hayata 
aktarmakta önemli olan yaratıcılığın 
günlük hayatta karşılaşılan sorunlara 
çözüm bulmada da oldukça önemli bir 
yeri bulunmaktadır. Ayrıca araştırma 
ve sorgulamaya dayalı öğretim için 
öğrencilere yaratıcılığın kazandırılması 
önemli bir husustur. gelişiminde çok 
önemli bir yere sahiptir.

Ecenur ÇAĞATAY
Fen Bilimleri Öğretmeni
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