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Finlandiyal› Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?
Finlandiyal› ö¤rencilerin baflar›s› son birkaç
y›ld›r çeflitli ülkelerde araflt›rma konusu...
Finlandiyal› çocuklar niçin bu kadar zeki?
Uluslararas› testlerde Finlandiyal› çocuklar
dünyadaki yafl›tlar›ndan belirgin flekilde daha üstün sonuçlar ald›lar. Amerikal› e¤itimciler flimdi
bunun nedenlerini araflt›r›yor.
Finlandiya’daki liseli çocuklar ev ödevlerini
yapmak için günde en fazla yar›m saat harc›yorlar.
Okul üniformas› giymiyorlar. Finlandiya’daki liselerde çal›p duran ziller veya üstün zekâl›lar için
özel s›n›flar da bulunmuyor. Çok az miktarda
standart s›navlar var, Finlandiyal› anababalar çocuklar›n›n üniversiteye giriflleri konusunda büyük
endifleler tafl›m›yorlar. Hatta Finlandiya’daki çocuklar 7 yafl›na kadar okula bafllam›yorlar da...
Ama uluslararas› ölçülere vuruldu¤unda Finlandiyal› ergen gençler dünyadaki en zeki çocuklar.
57 ülkeyi içine alan testlerde 15 yafl›ndaki Finlandiyal›lar en üst dereceleri paylaflt›. ABD’deki e¤itim sisteminde bir sürü ev ödevi, standart test ve
kurallar olmas›na ra¤men Amerikal› çocuklar C
klasman›nda yer ald›lar.
Finlandiyal› gençler de Amerikal› yafl›tlar› kadar internet ba¤›ml›s›. Alayc› konuflmay› seviyorlar
rap ve heavy metal dinliyorlar. Ama konu matematik, fen bilgisi veya dilbilgisi olunca 15 yafl›ndaki Finlandiyal› çocuklar dünyadaki di¤er arkadafllar›na fark at›yorlar.
Finlandiyal› iflçilerin dünyan›n en verimli çal›flan iflçileri olmas›n›n ard›nda yatan nedenler de
buralarda bir yerlerde.

Sözgelifli “grafitinin sanatsal de¤erini tart›fl›n”
gibi kompozisyon sorular›yla ö¤rencilerin dil, okudu¤unu anlama ve yaz›l› ifade gibi alanlardaki becerileri de de¤erlendirmeye al›nd›.
Finlandiyal› ö¤rencilerin bu baflar›s› asl›nda
son birkaç y›ld›r çeflitli ülkelerde araflt›rma konusu
olmufltu. ABD E¤itim Bakanl›¤› bile bu baflar›n›n
nedenlerini araflt›ran çal›flmalara giriflti. Bulduklar› neden görünüflte oldukça basit olmakla birlikte,
sa¤lanmas› hiç de kolay olmayan bir duruma iflaret
ediyordu: Iyi e¤itimli ö¤retmenler ve sorumluluk
sahibi ö¤renciler.
Daha çok küçük yafllardan itibaren Finlandiyal› çocuklar kendilerini sürekli kontrol eden bir
yetiflkin olmaks›z›n e¤itim ve oyunlar›na devam
edebilmeyi ö¤reniyorlar. Ö¤retmenler ise ö¤rencilerine en iyi uyacak ders programlar›n› yaratmakta
becerikliler.
Ziyaretçiler ve stajyer ö¤retmenler, Jyväskylä’daki Norssi Okulunun dersliklerine bakan bir
balkondan ö¤renci dersliklerini izleyebiliyorlar.
Gördükleri manzara ise son derece rahat ve “temel
etmenlerin öne ç›kar›ld›¤›” bir e¤itim manzaras›.
Model bir kampüs durumundaki bu okulun herhangi bir spor tak›m› yok, bandosu veya müzik
grubu da yok. Mezuniyet balosu gibi etkinlikler de
düzenlenmiyor.
15 yafl›ndaki Fanny Salo, Norssi’nin zeki ö¤rencilerinden biri. Genç k›z dergilerini okumay›,
“Desperate Housewives” seyretmeyi veya arkadafllar›yla birlikte ma¤azalar› gezip elbiselere bakmay›
çok seviyor. Fanny, hiç de ekstra efor harcamadan
bütün s›navlardan A al›yor. Bazen kendisi kadar
h›zl› gelemeyen s›n›f arkadafllar›na derslerinde yard›mc› oluyor bazen de s›n›f›n geri kalan› ona yetiflmeye çal›fl›rken “S›n›fta herkes çal›fl›rken oturup
dinlenmek de e¤lenceli olabiliyor” diyor.
Finlandiyal› e¤itimcilerin fikrine göre, yetenekli çocuklar› daha da yüksek performans göstermeleri için teflvik etmektense, zay›f ve geride kalan ö¤-

Ö⁄RENC‹LER‹N PARLAK BAfiARISI
Toplumsal ve ekonomik trendleri izleyen
OECD taraf›ndan sponsorlu¤u yap›lan bir çal›flmada Finli gençler gösterdikleri yüksek performansla bütün dünyan›n dikkatini çekmeyi baflard›lar. Söz konusu testler yaln›zca çoktan seçmeli sorulardan oluflmuyordu.
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rencilere daha çok e¤ilmek, toplamda çok daha iyi
sonuçlar veriyor. Buradaki anafikir, daha zeki konumdaki çocuklar›n, kendi geliflimlerini engellemeden, kendilerinden daha geri konumdaki arkadafllar›na yard›mc› olaca¤› ilkesi üzerine kurulmufl.
E¤itimde “rekabet” anlay›fl› Finlandiya’da pek ra¤bet görmüyor anlafl›ld›¤› kadar›yla.
Ö¤leden sonraki fizik dersi bafllad›¤›nda s›n›f
birden ciddi bir sesizli¤e gömülüyor. Ö¤retmenler ve
ö¤renciler birbirlerine isimleriyle hitap etmekte. S›n›ftaki tek kural ise: Derste cep telefonu ve ipod kullan›lmayacak ve flapka tak›lmayacak. [...]

Fince, di¤er hiçbir dile benzemiyor. ‹ngilizce
bas›lm›fl bir kitab›n Finceye çevirisi çokça bir zaman sonra yap›ld›¤› için, Fin çocuklar sözgelifli
Harry Potter kitab›n› ‹ngilizce okumak için büyük
gayret gösterdiler çünkü Fince bas›m Harry Potter
piyasaya ç›kt›¤›nda kitab›n sonunu ö¤renmifl olmaktan korkuyorlard›. Filmler ve televizyon dizilerinin bir k›sm› dublajl› bir k›sm› ise Fince altyaz›l›
gösteriliyor.
Kas›m 2007’de ‹skandinav e¤itimcilerin faaliyetlerinde teknolojiyi nas›l kulland›klar›n› incelemek için Finlandiya’ya gelen bir Amerikan heyeti;
Finlandiyal› ö¤retmenlerin beyaz tahta ve tahta kalemi yerine kara tahta ve tebeflir kulland›klar›n›, s›n›flarda PowerPoint sunumlar› yerine tepegöz kullan›ld›¤›n› görünce büyük bir flaflk›nl›¤a düfltü.
19 yafl›ndaki Finli ö¤renci Elina Lamponen,
ö¤renci de¤iflimi için gitti¤i Michigan’daki Colon
Lisesi’nde geçen bir y›l›n› tuhaf an›larla hat›rl›yor:
“Ö¤retmen ö¤rencilere ödevlerini yap›p yapmad›klar›n› sordu¤unda ö¤renciler ‘Ne ödevi ya? As›l
sen ne yapt›n dün akflam?’ gibi cevaplar veriyorlard›. Tarih dersinin s›navlar› bile çoktan seçmeliydi.
S›n›f projeleri bile o kadar basit konulardan seçiliyordu ki, Finlandiya’ya döndükten sonra ayn› s›n›f› bir daha tekrarlamak zorunda kald›m.”
Finlandiya e¤itim sistemi basit esaslara dayan›yor olsa da bunun bir benzerini Amerika’da yaratmak çok güç. Finlandiya toplumu çok daha homojen bir yap›da. Üstelik de Finlandiya bütçesinin e¤itime ayr›lan k›sm› çok daha yüksek. Finandiyal›
çocuklar›n okula devaml›l›¤›n› sa¤layan çok say›da
sosyal yard›m imkân› da bulunuyor ki bunlar›n
benzerleri Amerika’da yok.
Finli ö¤rencilerin üniversiteye girme konusunda duyduklar› kayg› ve stres di¤er ülkelerdeki
gençlere k›yasla çok düflük düzeylerde. Bu da “rekabet unsurunun” bir stres faktörü olarak ön plana ç›kmas›n› engelliyor.
Finlandiyal›lar yüksek yaflam standartlar›na sahip olsalar da, yükselen global ekonomi içinde geri
planda kalmaktan korkuyorlar. Finliler, Nokia gibi
flirketleri sayesinde elektronik ve telekomünikasyonda ve orman ürünleri ve madencilikle ilgili sektörlerde rekabet güçlerinin yüksek oldu¤unu düflünmekteler.
Küreselleflen dünyada “insan kaynaklar›”n›n
kalitesi de giderek önem kazan›yor hiç kuflkusuz. ♥

E⁄‹T‹M C‹DD‹ ‹fiT‹R,
Ö⁄RETMEN UZMAN OLMALI
Norssi okulu adeta bir e¤itim hastanesi gibi çal›flmakta: Her y›l 800 stajyer ö¤retmen bu okula
geliyor. Üniversiteden yeni mezun ö¤retmenler çocuklarla birlikte çal›flmalara kat›l›rken, k›demli ö¤retmenler de her an onlara yard›mc› oluyor. Ö¤retmenlerin master derecesi olmas› flart! Ö¤retmenlik
Finlandiya’da çok ciddiye al›nan sayg›n bir meslek:
Tek bir aç›k pozisyon için 40 baflvuru olabiliyor.
Finlandiya’daki ö¤retmen maafllar›n›n Amerika’daki ö¤retmen maafllar›na yak›n oldu¤unu fakat Finli ö¤retmenlerin çok daha özgür olduklar›n›
belirtmekte yarar var. (Türk ö¤retmenlerin maafl›
ve kalitesi konusunu flu an için bu argümana dahil
etmemek daha uygun olacak.)
Finlandiyal› ö¤retmenler dersler için istedikleri
yard›mc› kitaplar› seçmekte ve ders program›n› diledikleri gibi oluflturmakta özgürler. Ulusal müfredata uyum tabii ki söz konusu. Ancak di¤er ülkerlerdeki e¤itim sistemini standart tipte üretim yapan
bir “fabrika”ya benzetecek olursak, Finlandiya’daki ö¤retmenleri bir tür “serbest giriflimci” olarak
tan›mlamak yanl›fl olmaz.
F‹NLAND‹YA’DA FARKLI OLAN NED‹R?
Finlilerin okumaya duyduklar› derin ‘aflk’›n
Finlandiya’daki e¤itim sisteminin baflar›s›na yapt›¤› katk› tart›fl›lmaz. Finlandiya’da do¤an her çocu¤a devlet taraf›ndan verilen hediye paketinin içinde mutlaka resimli bir kitap yer al›yor.
Pek çok kütüphane al›flverifl merkezlerinin hemen yan›nda. fiehrin banliyölerine günlük olarak
seferler yapan “kütüphane otobüsleri”ni de unutmamak gerek.
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Radikal, 12 Haziran 2008

Bilimi Ö¤reten Müze Aç›ld›
¤rencilerin korkulu rüyas› fen ve matemati¤i, e¤lenceli yollarla ö¤retme amac›yla
hayata geçirilen Bahçeflehir Koleji Bilim
Müzesi, Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünde aç›ld›. Bilim Müzesi’nde ö¤renciler gözlemevinde y›ld›zlar› ve meteorlar› gözlemleyebiliyor, üç
boyutlu sinema sisteminde dünyan›n evrendeki yerini alg›l›yor, Günefl sistemini izliyor, ö¤renme istasyonlar›nda fizikten kimyaya, biyolojiden jeolojiye çeflitli konularda olgular›, videolar, görsellerden
takip ediyor ve deney yapabiliyorlar.
Bilim Müzesi’yle ö¤rencilerin zihninde nas›l ve
niçin sorular›n›n uyand›r›lmas›, keflfetme ve deney
yapma isteklerinin art›r›lmas› hedefleniyor. Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünde aç›lan
müze, Bahçeflehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin deste¤iyle kuruldu. Müzedeki gökevi ve üç
boyutlu sinema sisteminde, bilgisayarla yönlendirilen özel yans›tma sistemi ve izleyenleri çevreleyen
360 derece görüntü bulunuyor. Böylece gökevine

girenler, tek seferde günefl sistemini, dünyan›n yerini, Samanyolu’nu ve di¤er gök cisimlerini görebiliyor. Gözlemevinde ise ö¤renciler teleskopla y›ld›z, günefl, uydu, kuyruklu y›ld›z ve astreoidleri
gözlemleyebiliyor.
“‹nteraktif Ö¤renme ‹stasyonlar›”n›n bulundu¤u salonda, fizikten kimyaya, biyolojiden jeolojiye birçok alanda ziyaretçilere gerçeklefltirebilecekleri deneylerle keflfetme imkân› sunuluyor. ♥

Ö

Milliyet, 25 Nisan 2008

Matematikte Somut Örnek Verme En ‹yi Yöntem De¤il
BD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, matematik e¤itimi s›ras›nda somut örnekler
vermek en iyi yöntem de¤il.
Araflt›rman›n yap›ld›¤› Ohio Eyalet Üniversitesi’nin tan›mal› bilim merkezi müdürü Vladimir
Sloutsky, “Matemati¤i somut bir örnekten yola ç›karak anlatmak çok zor. Somut örnekler, ö¤renilenleri s›namak için iyi bir yöntem olabilir, ancak
e¤itim arac› olarak kötü yöntem” diye konufltu.
Amerikan Science dergisinin son say›s›nda yay›mlanan araflt›rmaya göre, matemati¤i somut örneklerle ö¤renen ö¤renciler, soyut e¤itim tarz›yla
ö¤renenlerle k›yasland›klar›nda bunlar› yeni bir
ba¤lamda kullanmakta s›k›nt› çekiyorlar.
Araflt›rman›n eflbaflkanlar›ndan Jennifer Kaminski, soyut yöntem formülünü ö¤renmedilerse
“A treni B treni ile ne zaman karfl›lafl›r?” sorusunu
çözen ö¤rencilerin büyük bölümünün, bu çözümü
di¤er örneklere uygulayamad›klar›n› belirtti.
Teorilerini 4 gruba ay›rd›klar› 80 ö¤renci üzerinde s›nayan araflt›rmac›lar, bir aritmetik sorusu-

nun çözümünü ilk üç gruba ayr› ayr› 3 somut örnek vererek, dördüncü gruba da soyut anlat›m
tekni¤iyle ö¤rettiler.
Araflt›rmac›lar daha sonra ö¤rettiklerini s›namak için çoktan seçmeli bir soruyu 80 ö¤rencinin
tamam›na sordular.
Soyut yöntemle hesaplamay› ö¤renenlerin
yüzde 80’i do¤ru yan›t verirken, di¤erlerinin büyük bölümünün “kafadan atarak” ifllem yapt›¤›
anlafl›ld›. Somutla ö¤renen gruplarda sadece yüzde 43 ila yüzde 51 oran›nda do¤ru yan›t ç›kt›.
Vladimir Sloutsky, somut örneklerin, ö¤rencilerin
bizzat kavrama odaklanmalar›na engel olabilecek
biçimde ilgilerini da¤›tabilece¤ini belirterek, araflt›rma sonuçlar›n›n pedagojide uzun zamand›r inan›lanlar› tart›flmaya açt›¤›na iflaret etti. Jennifer
Kaminski de “Bu kavramlar› çok simgesel yöntemlerle anlatmak zorunday›z. Ö¤renciler böylece
bunlar› çeflitli alanlara uygulamaya çok daha haz›rl›kl› olurlar” dedi. ♥

A
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Milliyet, 13 Nisan 2008

Tarladan Ç›kan “Matematik Dehas›”
Hedefi, Nano Teknolojide E¤itim
Mehmet Y›lmaz da TÜB‹TAK’›n yar›flmas›na
ilk haz›rlanmaya bafllad›klar›nda derece elde etmek ad›na pek umudu bulunmad›¤›n› dile getirdi.
‹lk baflta tek düflüncesinin okulu temsil etmek
oldu¤unu belirten Y›lmaz, “Ancak bölge finallerinden ç›k›nca ümidim artt›. Türkiye finallerinden de
birincilikle ayr›ld›k. Dersime girmemesine ra¤men
beni keflfeden ö¤retmenim Osman Avc›o¤lu’nun
çok büyük katk›lar› oldu, bana hep destek verdi.
Umar›m
bu
destekle
ABD’den derece al›p, gelece¤iz” diye konufltu. Mehmet
Y›lmaz, yar›flma öncesi üniversiteyi bitirip meslek sahibi
olmay› hedefledi¤ini, fakat
ABD’deki yar›flmayla birlikte
hedeflerinin de¤iflti¤ini belirterek, “Bu yar›flma, hayat›m›
olumlu flekilde de¤ifltirebilir,
üniversite e¤itimimi, ABD’de
alma f›rsat› yakalayabilirim.
Makine mühendisi olmak veya nanoteknoloji konusunda
e¤itim almak istiyorum. Fakat yurtd›fl›nda e¤itim de alsam, meslek hayat›m Türkiye’de olacakt›r” dedi.

konomik anlamda Bursa’n›n en geri kalm›fl
ilçelerinden Orhaneli’nde do¤up büyüyen
bir ö¤renci, may›s ay›nda ABD’de yap›lacak
“Dünya Bilimsel Proje Yar›flmas›”nda, matematik
dal›nda birincilik için yar›flacak.
Türkan Sait Y›lmaz Anadolu Lisesi’nde, dersine girmedi¤i bir s›n›f›n ö¤rencilerine iki y›l önce
ö¤retmenleri hasta oldu¤u için karnelerini da¤›tan
matematik ö¤retmeni Osman Avc›o¤lu’nun dikkatini, karnesindeki bütün derslerden tam not almas›na ra¤men takdir belgesi verilmemesine sesini ç›karmayan bir ö¤renci çekti. Bir y›l
sonra, geceli gündüzlü çal›flarak birlikte haz›rlad›klar›
projeyle TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen “Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas›”nda
birincilik kazanacaklar› bu
ö¤rencinin ad› Mehmet Y›lmaz’d›...
Mehmet Y›lmaz’›n içindeki “matematik cevheri”ni
keflfeden Avc›o¤lu, AA muhabirine, baflar›l› ö¤renciye
ABD’de düzenlenen “Dünya
Bilimsel Proje Yar›flmas›”na
kat›lmaya hak kazand›ran süreci flöyle anlatt›:
“TÜB‹TAK’›n proje baflvurular›n› görünce,
‘Biz de acaba Mehmet’le bir fleyler yapabilir miyiz?’ diye düflündüm. Mehmet’le çal›flmalar›m›za
bafllad›k, gecemizi gündüzümüze katt›k, emek harcad›k. Gece 2’lere kadar çal›flt›k, sabah erkenden
yeniden bafllad›k. Bu emeklerin neticesinde Mehmet, ‘ 2’de Maksimum Metri¤i ve Konikler’ projesiyle TÜB‹TAK’›n 2007 y›l› Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Final Yar›flmas›’nda matematik dal›nda birinci oldu.
Mehmet’in projesi, ayr›ca, 11-17 May›s tarihlerinde ABD’nin Atlanta kentinde yap›lacak INTEL-ISEF Uluslararas› Bilim ve Mühendislik Olimpiyat›’nda Türkiye’yi temsil edecek 3 proje aras›nda yer al›yor. Mehmet’in burada da bizi en iyi flekilde temsil edece¤ine inan›yorum.” [...]

E

Yazlar› Tarlada Çal›fl›yor
Babas› memur, annesi ev kad›n› olan ve bir
kardefli bulunan Mehmet Y›lmaz, yaz aylar›nda
hem ailesine ait bir tarlada hem de akrabalar›n›n
köydeki kahvehanesinde çal›flt›¤›n› kaydetti.
Tatil dönemlerinde, çal›flmaktan arta kalan
zaman›n› arkadafllar›yla geçirdi¤ini belirten Mehmet Y›lmaz, “Çal›flmak gerekli ama çal›flman›n
d›fl›nda gezmek ve e¤lenmek de gerekir” diye konufltu.
Mehmet Y›lmaz’›n “Bana en çok inananlardan biriydi” dedi¤i annesi Hanife Y›lmaz ise çocu¤unun baflar›s›yla gurur duydu¤unu ifade ederek, “Bütün annelere benim o¤lum gibi evlat diliyorum” dedi. ♥
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Taraf, 8 Haziran 2008

‹yi Bir Matematikçi ‹yi Bir Kumarbazd›r
ir grup zeki matematik ö¤rencisi ve profesörlerinin Las Vegas’ta keflfettikleri sistemle
kumar oynamalar›n› ve sonras›nda geliflen
olaylar› anlatan 21, özellikle gençlerin ve maceraseverlerin hofluna gidecek bir film.
fiimdi sana üç seçenek veriyor ve bunlardan birinin arkas›nda büyük ödül oldu¤unu söylüyorum.
A, B ve C; istedi¤ini seçebilirsin. Hadi seç birini.
Tamam m›? fiimdi seçmedi¤in iki seçenekten birini
eliyor ve soruyorum, seçimini de¤ifltirmek ister misin? ‹stersen bunu biraz düflün, cevab› sonra ver.
Matematik derslerinde
olas›l›k konusunu iflleyenlerin ço¤u bunun kumar
oyunlar›ndaki kazanma
ihtimalleri üzerine matematikçilerin yapt›¤› hesaplardan ç›kt›¤›n› bilirler.
Yaz› tura, barbut hatta kimi zaman kart oyunlar›nda kasan›n kazanma olas›l›¤›yla kumarbazlar›n kazanma olas›l›¤› hesaplan›rd›.
Bu konu üzerinde çal›flan matematikçiler zamanla çok ilginç kefliflerde bulundular, mesela 59 kiflinin
bulundu¤u bir s›n›fta iki
kiflinin ayn› gün do¤mufl
olma olas›l›¤›n›n ne oldu¤u
gibi. Sence yüksek bir oran
m›d›r bu yoksa düflük mü?
‹nanmayabilirsin ama 59 kiflilik bir s›n›fta iki kiflinin ayn› gün do¤mufl olma olas›l›¤› yüzde 99,4’tür.
Bu hesaplamalar› yapmak için bulunan formüller ve hesaplar için ço¤u kifli hesap makinesi kullan›r. Ancak baz› flansl› kifliler vard›r ki onlar bu hesaplar› kafalar›ndan yapabilir. ‹flte Robert Luketic’in yönetti¤i 21 filminde de MIT (Massachusetts
Institute of Technology) son s›n›fta okuyan Ben
Campbell’›n (Jim Sturgess) en büyük hayali Harward T›p Fakültesi’ne girmektir. Bunun için not ortalamas›n› dört üzerinden dört tutturmufltur, referanslar› sa¤lamd›r, test sonuçlar› ise çok yüksektir.

Sonuç olarak fakülteye kabul edilir ama önünde
küçük bir sorun vard›r. Okula 300 bin dolar ödemesi gerekmektedir.
Umutsuzluk içindeki Ben, matematik profesörü ve olas›l›k uzman› Micky Rosa’n›n (Kevin Spacey) dikkatini çeker. Bir grup yetenekli ö¤rencisiyle 21 oyunu üzerine bir sistem gelifltiren Rosa, haftasonlar› gittikleri Las Vegas kumarhanelerinde
para kazanmaktad›r. Göz aç›p kapayana kadar
gruba dahil olan Ben, Rosa ve ö¤rencilerinin ona
sunduklar›ndan büyük zevk almaya bafllar. Art›k
haftasonlar›nda Vegas’ta
genç zengin kimli¤inde kumar oynamakta, partilere
kat›lmakta ve âfl›k oldu¤u
Jill Taylor’a (Kate Bosworth) yak›nlaflmaktad›r.
Tabii ki her güzel rüyan›n
sabah› vard›r. Yeni teknoloji yüzünden emeklili¤i yaklaflan kumarhane korumas›
Cole Williams (Laurence
Fishburne) görkemli bir veda yapmak istemektedir.
[...]
fiimdi baflta sordu¤um
soruya geri dönelim, seçene¤ini de¤ifltirdin mi? Olas›l›k
hesaplar›na göre yüksek bir
ihtimalle de¤ifltirmedin ve iflte bu sebeple kaybetme ihtimalinin daha yüksek oldu¤unu söylemeliyim. Bu de¤iflen de¤iflkenler olarak anlat›lan bir teori, matematikten pek hofllanmad›¤›n› düflünüp basitçe izah etmeye çal›flaca¤›m. ‹lk baflta büyük ödülü bulma ihtimalin yüzde 33,33’tü (1/3) ancak iki kap› kal›nca
seçene¤inin do¤ru olma ihtimali sana yüzde 50 gibi
görünmeye bafllad›. Ne var ki böyle oyunlar üzerine araflt›rma yapan olas›l›k matematikçileri karar›m›z› de¤ifltirdi¤imizde kazanma flans›m›z›n yüzde
66’ya yükseldi¤ini buldular. Nas›l m›? Bunun cevab›n› ö¤renmek için ya filmi izlemeli ya da bir matematik kitab› edinmelisin...
Ali Bakan

B
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Da Vinci Satranç Kitab› da m› Çizdi?

Sebit, ABD’lilere Kolay Matematik
Ö¤reten Yaz›l›mla ‘Biliflim Oscar›’n›
Kazand›

‹talya’n›n Kuzeydo¤usu’nda bulunan ve 1990
y›l›nda ölen Kont Gugmielmo Coronini’nin kütüphanesinden ç›kan bir kitap gözlerin Leonardo Da
Vinci’ye çevrilmesine neden oldu. Kontun 22 bin
kitaptan oluflan kütüphanesinde 2006 y›l›nda keflfedilen satranç kitab›n›n içinde yer alan satranç desenlerinin Da Vinci’ye ait olma ihtimali çok yüksek. Bir Rönesans matematikçisi olan Luca Pacioli’nin yazd›¤› De Ludo Scachorum/ The Game of
Chess kitab›ndaki çizimlerinin yak›n arkadafl› Da
Vinci’ye ait olabilece¤i iddia ediliyor. 114 satranç
sorusunun yer ald›¤› bu kitaptaki satranç desenleri
k›rm›z› ve siyahtan olufluyor.

Türk Telekom’un e¤itim ve yaz›l›m flirketi Sebit, biliflimin Oscar’› say›lan Amerika’da Yaz›l›m
ve Bilgi Endüstrisi Birli¤i taraf›ndan verilen CODIE ödülünü kazand›.
Geçti¤imiz y›l Türk Telekom bünyesine kat›lan Sebit, CODIE ödüllerinin e¤itim kategorisinde, “e¤itim endüstrisini de¤ifltirecek derecede
önemli bir ürün gelifltirmesi” nedeniyle “Y›l›n Yeni E¤itim fiirketi” seçildi. Sebit’in gelifltirdi¤i ödül
kazanan Adaptive Curriculum e¤itim yaz›l›m›
ABD’nin ilkö¤retim s›n›flar›ndaki ö¤retmen ve ö¤renciler için haz›rlanm›fl, matematik ve fen derslerinde e¤itim ve ö¤renimi gelifltirmeyi hedefleyen internet tabanl› bir sistem.
Amerikan ulusal ve
eyalet müfredatlar›yla örtüflen Adaptive
Curriculum, sundu¤u zengin ‘ö¤renme
nesnesi’ kütüphanesi
sayesinde matematik
ve fen ö¤renimini kolay ve e¤lenceli hale getiriyor.
Türk Telekom ‹cra Kurulu Baflkan› Dr. Paul Doany, konuyla ilgili bir aç›klama yaparak, “Türk
teknoloji ürünlerinin ABD’nin yan›s›ra ‹ngiltere ve
Ortado¤u ülkelerine ihraç edilmesi için çal›fl›yoruz” dedi. ♥

Coronini Cronberg Vakf›’n›n kütüphane sorumlusu Franco Rocco, yapt›¤› aç›klamada Pacioli
ile Leonardo’nun yak›n arkadafl olduklar›n› ve Leonardo’nun bir dönem tasar›m ve illustrasyonla ilgilendi¤ini söyledi. Kitapta yer alan desenlerin alt›n bask›l› olduklar›n› ve Leonardo’nun resim dilinden ipuçlar› tafl›d›¤›n› belirtiyor. Leonardo Da
Vinci’nin geometrik oyunlara büyük ilgi duymas›
bu ihtimali daha da güçlendiriyor. ♥
Taraf, 24 May›s 2008

Haftada 400 Soru Çözme Cezas›
Erzincan’da arkadafl›yla kavga eden bir lise ö¤rencisine mahkeme taraf›ndan haftan›n dört günü
100 soru çözme cezas› verildi
Bir lisenin 10. s›n›f ö¤rencisi S.T., 2007 y›l›nda birlikte e¤itim gördü¤ü arkadafl›yla kavga etti. Arkadafl›n›n flikâyetçi olmas› üzerine, hakk›nda dava aç›lan ve Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanmaya bafllayan S.T.’ye mahkeme heyeti taraf›ndan, TCK’n›n 50. maddesi gere¤ince, 40 gün süreyle, haftan›n dört günü 50 matematik ve 50 Türkçe sorusu çözme cezas› verildi.
Ald›¤› cezadan oldukça memnun kalan S.T. ise, “Daha a¤›r bir ceza verilebilirdi. Cezaevinde de olabilirdim. Soru çözme cezas›n›n, ileride girece¤im ÖSS ve di¤er s›navlarda bana katk›s›n›n olaca¤›na inan›yorum” diye konufltu. Haftan›n dört günü soru çözen S.T., Erzincan Adliyesi Denetimli Serbestlik fiube Müdürlü¤ü uzmanlar› taraf›ndan kontrol ediliyor. ♥
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