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 Değerli Velimiz; 

 “Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” disiplinlerüstü temamız altındaki birinci sorgulama ünitemizi bitirdik. Aldığımız 
kararları sorguladık.  

 Öğrenenlerimiz aldığımız ortak kararları davranış biçimine dönüştürdüler. Sınıf sözleşmesi yaparak aldıkları karar-
ları yaşamlarına kattılar. Kuralların her yerde olduğuna ve bu kuralların bizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak için konuldu-
ğunun farkına vardılar. Sordukları sorular bu sorgulama ünitesini kavradıklarını ve öğrenme kazanımlarını edindiklerini 
hatta daha da ötesine geçtiklerini gösteriyor. 

 Hedeflediğimiz öğrenen profillerinden araştıran/sorgulayan, iletişim kuran, duyarlı; tutumlardan sevgi, saygı, hoş-
görü, işbirliği becerileri en iyi şekilde desteklendi. Öğrenenlerimiz artık daha iyi iletişim kuruyor ve daha duyarlılar.  

Öğrenenlerimiz çeşitli derslerde yaptıkları etkinliklerle, bu ünitede üstlendikleri rollerle sosyal becerilerini, araştırma be-
cerilerini, öz yönetim becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirdiklerini davranışlarıyla gösterdiler. Sergiledikleri bu tutum 
ve davranışları sizlerle paylaşmaktan mutluyuz. 

 Sonuç ve süreç değerlendirmelerinde, öğrenenlerimiz ana fikirle bağlantısı olan kuralları pano ve galeride sergile-
diler. 

 Öğrenenlerimizin derinlemesine anladıkları galerideki görsellerde ve sunumlarda görülmektedir. Bu üniteye ait 
galerilerimizi ziyaret etme şansınız olursa, tüm öğretmenlerin bu sorgulama ünitesiyle nasıl bağlantılar kurduğunu ve bu 
sorgulama ünitesinden yola çıkarak bu üniteyi nasıl geliştirdiklerini görebilirsiniz.  

 Örneğin; beden eğitimi dersinde; spor malzemelerini dersten önce hazırlamaları sorumluluğu verilerek ve spor 
salonunda uyulması gereken kurallar belirlenerek „Sorumluluk‟ anahtar kavramı geliştirildi. 

 Müzik dersinde; şarkı söylerken uyulması gereken temel kuralları öğrendiler. Ses tonlarını ayarlamayı, melodi ve 
ritim temelli şarkı söylemeyi öğrendiler.   Böylece işlev, şekil ve sorumluluk anahtar kavramlarını geliştirdiler.  

 Görsel Sanatlar dersinde; „Sorumluluk‟ anahtar kavramı ve „duyarlı‟ profilini geliştirerek bağlantı kurdular. Kurallar 
olmasa dünyanın nasıl bir yer olacağını sorguladılar. Mutlu bir şekilde yaşamak için bu dünyada ne gibi düzeltmeler ya-
pılması, ne tür ilke ve ortak kararların alınması gerektiğine bakarak dersi daha da ileriye götürdüler. Yaptıkları resimleri 
ortak kararların metniyle beraber postere dönüştürdüler. 

 İngilizce dersinde; „Sorumluluk‟ anahtar kavramını geliştirdiler. Sorumluluğu; okulda, kendisinde ve işyerinde nasıl 
geliştirebileceklerini sorguladılar. 

 Öğrenenlerin sınıf dışında da bu bilgileri uyguladıklarını umuyoruz ve sizden gelecek her türlü dönüte ve yoruma 
açığız.  

 Önümüzdeki “Kim Olduğumuz” disiplinlerüstü temamızda, insanların birbirleriyle ilişkisi esenlikleri üzerinde olumlu 
etki bırakabileceğini sorgulayacağız. 

 Böylece öğrenenlerimiz arkadaşlık ihtiyacı, arkadaşlık kurma ve sürdürme, iyi arkadaşlık kurmak için gereken nite-
likleri öğrenmelerine çalışacağız.  

 Anahtar kavramlarımızdan; sebep-sonuç, sorumluluk ve bağlantı kavramlarını geliştireceğiz. Bağlantılı kavramlar-
dan; görevler, işbirliği, iletişim, eğitim ve uyum kavramlarını geliştireceğiz.  

 Bizler, öğretmenler olarak bu yeni ünitemiz için oldukça heyecanlıyız ve öğrenenlerimizin daha iyi sorgulamalar 
gerçekleştirmeleri için çok sıkı çalışıyoruz. Bu ünitede, öğrenenlerimizin gerçekleştirecekleri sorgulamalarda faydalı ola-
cağını düşündüğünüz paylaşımlarınız bizler için çok değerli. Sizlerden ricamız bu ünitenin ana fikrini internet sitemizde 
bulunan Sorgulama Ünitelerimizden ve çocuklarımızla diyalog kurarak takip etmenizdir. Çocuklarımızda bu üniteyle ilgili 
gördüğünüz değişimleri paylaşmanız süreç değerlendirmelerine katkı sağlamış olacaktır. 

 PYP sürecimizdeki işbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 
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