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Giriş  

 

Bu belge, IN2STEAM'den İlköğretimde Kapsayıcı STE(A)M Öğrenimi ile Yeni Nesil Kız 

Çocuklarına İlham Vermek projesi aracılığıyla yürüttüğü hem birincil hem de ikincil 

araştırmalara dayanan son teknoloji ürünü bir Rapordur. Özellikle mevcut rapor, Entelektüel 

Çıktı 1 (IO1) 'Kızların Eğitiminde STE(A)M'nin Değeri Raporu' çerçevesinde üretilen ilk proje 

sonucunu içermektedir. 

Burada sunulacak araştırma sonuçları, 5 farklı AB ülkesindeki (İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, 

Polonya, Portekiz ve Türkiye) 6 ortak Kuruluş tarafından toplanan veriler olarak görülmelidir. 

Dünya sağlık krizi, yukarıda bahsedilen 6 ulusal bağlamın tümünde araştırma çerçevesini 

yeniden şekillendirdiği için, ortaklar metodolojilerini COVID-19 virüsünün karantinasının 

engellediği kısıtlamalara uyarlamak zorunda kalmıştır. 

Verileri analiz etmeden önce, sadece bu IO'nun verimli bir şekilde uygulanmasına dahil olan, 

aynı zamanda ulusal anketlerini tutarlı bir şekilde tamamlamak için karantina dönemi 

boyunca motive kalan ortakları tanıtmak önemlidir. Araştırmaya katılan ve IO1'in sonucuna 

ulusal bir perspektiften katkıda bulunan 6 ortaklar: 

1. CESIE 

2. DANMAR COMPUTERS SP ZOO 

3. INOVA + -INOVATION SERVICES, SA 

4. FOUR ELEMENTS NON-FOR-PROFIT NGO 

5.CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY LTD-CARDET 

6. ASİST OGRETİM KURUMLARI A.Ş. 

 

Bu Son Durum Raporunda bildirilen temel bulgular, uygulamaların ve metodolojilerin okul 

öğrenme ortamlarına ve ilgili ülkelerdeki tüm eğitim sistemlerine aktarılmasını ve 

uygulanmasını destekleyecektir. Hem masabaşı araştırmasından hem de ortaklar tarafından 
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üretilen birincil araştırmadan elde edilen sonuçlar, STE(A)M kariyer araştırmalarına ve 

projenin kendisine ekstra değer katacaktır. Ayrıca, IO2 "STE(A)M öğreniminde Çevrimiçi 

Eğitim Müfredatı ve cinsiyete duyarlı uygulamalar"ın geliştirilmesi için ek veriler sunacaktır.  

OUR ELEMENTS'in IO1'in lider Organizasyon olduğu dikkate alındığında, Okuyucunun, Son 

Durum Raporunun nihai (Faaliyet A5 Yaygınlaştırma) ürününe gelmeden önce uygulanan 

aşağıdaki faaliyetleri akılda tutması önerilir. Daha spesifik olarak, FOUR ELEMENTS, tüm 

ortaklara aşağıdakiler için yönergeler sağlamayı taahhüt etmiştir: 

▪ Faaliyet A1: Analiz için Araştırma Protokolü 

▪  Faaliyet A2: 'STEM çalışma alanlarındaki kızların motivasyonunu ve katılımını 

artırmada STE(A)M eğitiminin değeri üzerine Alan araştırma' 

▪  Faaliyet A3: "Hedef grupların işe alınması ve birincil araştırma" 

▪  Faaliyet A4: Geliştirme ve sonuçlandırma 

Öte yandan, tüm ortaklar aşağıdaki konularla ilgili olarak IN2STEAM projesinin hedeflerini 

karşılamaya kararlıdır: 

▪ Okul müfredatının geliştirilmesi, 

▪ Öğretmenlerin kendini geliştirmesinin teşvik edilmesi, 

▪ İlköğretimde STE(A)M öğrenimini entegre eden yenilikçi bir eğitim yaklaşımının teşvik 

edilmesi 

▪ Cinsiyet kapsayıcı yöntem ve kaynakların önerilmesi, 

▪ Eğitimde klişeleşmiş olmayan tercihlere yönelik olumlu tutum değişikliğinin teşvik 

edilmesi       

▪ STEM alanlarına daha fazla kızın çekilmesi 

Bu bağlamda IN2STEAM projesinin yenilikçi karakteri, 6 farklı ulusal perspektiften geliştirilen 

yöntemler ve yaklaşımlar içerisinde gösterilecektir. Alan Araştırması'nın yazılması ile Odak 

Gruplar ve Mülakatlar aracılığıyla Birincil Araştırmanın formülasyonu ile ilgili organizasyonel 

yönler, ilerleyen bölümlerde tam olarak analiz edilecektir. İkincisi, okuyucuyu, STEM'i 

STE(A)M'ye dönüştürmek için disiplinler arası etkiler kullanan öğretmenlerin yeterlikleri için 

çok çeşitli iyileştirme yöntemleri konusunda yönlendirecektir. Ayrıca okuyucu, Sanatın 
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birleştirilmesinin nasıl daha yaratıcı öğrenme ortamlarını teşvik edebileceğini ve STEM'de 

yeterince temsil edilmeyen öğrencileri nasıl çekebileceğini anlayabilecektir. Bu nedenle, okul 

eğitimine yönelik STEM projelerindeki ortakların deneyimleri ve uzmanlıkları, belge boyunca 

temel ilke/esas gibi görünecektir, çünkü bibliyografik verilerin toplanması ve her bir ulusal 

vaka için birincil araştırma sonuçlarının yorumlanması bu rapordan önce ortaklar tarafından 

yapılmıştır. 
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Bölüm 1: Alan Araştırması sonuçları 

Alan Araştırma analizinin amacı, her bir ortak ülkenin ilkokullarındaki yerel bağlamı hakkında 

yararlı bilgiler toplamaktır Daha spesifik olarak, Alan Araştırması, daha fazla sayıda kız 

çocuğunun ilgisini çekmek için STE (A) M aracılığıyla eğitim ve öğrenmeye disiplinler arası bir 

yaklaşımı teşvik edebilecek sektörler arası kilit alanları belirlemek için yapıldı. Özel 

ihtiyaçların ve boşlukların belirlenmesi, öğretmenlerin kendi öğretim uygulamaları içinde etkili 

STE (A) M öğrenimi sağlamak için beceri ve yeterlilikleri açısından Öğretmenlerin Sürekli 

Mesleki Gelişiminin bakış açısından incelenmiştir. 

FOUR ELEMENTS tarafından toplanan veriler niteliksel ve oldukça kapsamlıdır. Bu nedenle, 

mevcut yayına ilişkin karşılaştırmalı bulgular ve sonuçlar sunmak için ayrıntılı olarak 

incelendi. Ortaklar aynı araştırma soruları üzerinden farklı modeller sunsa da, verilerdeki 

belirli öğeler etrafında bazı ortak temalar ortaya çıktı. FOUR ELEMENTS tarafından önerilen 

yapıyla başlayan bu yayın, bulguları 4 ana kategoride özetledi: 

A. Ülkemdeki STEAM okuryazarlığının değerine ilişkin genel veriler 

B. Eğitim politikaları ve iyi uygulamalar 

C. Öğretmenlerin katılımı ve ebeveynlerin STEAM öğrenme süreçleri konusundaki 

farkındalığı 

D. Kızların katılımı (STEAM kurslarına) 

A. STEAM 

okuryazarlığının değerine 

ilişkin genel veriler 

Kısaltma STEAM, "Bilim, Teknoloji, 

Mühendislik, Sanat ve Matematik" 

anlamına gelir. STEAM kavramı, STEM 

kavramının (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, 



 

 

8 

 

 

Matematik) bir uzantısıdır. Sanat burada ek bir unsur haline gelmektedir. Sanat'ı içeren yeni 

bölüm Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ile birleştirildi ve STEM'i Sanatla 

(STEAM) bir araya getirmektedir1. Diğer bir deyişle, öğrencileri ve eğitimcileri sınıfta bütünsel 

bir yaklaşımla tanıştırır. STEAM sınırlamaları ortadan kaldırır ve bunların yerine merak, 

eleştiri, sorgulama ve yenilik getirir. STEAM eğitiminin günlük yaşamla bağlantılı olduğunu 

anlamanın önemi göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin keşif, sorgulama ve 

deneyimsel öğrenme etkinlikleri sırasında disiplinler arası bir şekilde işbirliği yapması 

gerekmektedir. 

STEAM, STEM'i bir sonraki seviyeye yükseltir: Öğrencilerin bu kritik alanlardaki öğrenmelerini 

sanat kavramları ve uygulamaları, tasarım ilkeleri ve standartları ile birlikte tüm öğrenim 

tabanını emrinde olacak şekilde ağa bağlamalarını sağlar2. Ek olarak, daha önce açıklanan 

STEM ve STEAM kısaltmaları, aynı terminoloji içinde bulunan diğer varyantların listesine 

eklenir: 

• STREM (Bilim, Teknoloji, Robotik, Mühendislik ve Matematik); 

• STEMM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Tıp); 

• STREM (Bilim, Teknoloji, Robotik, Mühendislik ve Multimedya); 

• STREAM (Bilim, Teknoloji, Robotik, Mühendislik, Sanat ve Matematik)3. 

Ortak ülkelerin ilkokullarında müfredat yapısı 

 

 

1 Jesica H., “Steam-Learning-Graphic,” Mommy Bunch, accessed May 20, 2020, 
https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/ 

2 Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) cited in Liritzis I. (2018) ‘STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY, 
ENGINEERING, MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): the emergence of a new pedagogical 
discipline‘, accessed May 20, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.1214567 

3 Biszczuk, M. (2018), Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja 
pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 233–246 

https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/
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İtalya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'deki ilkokul Müfredatının 

oluşturulması, STEAM kurslarının dahil edilmesine ilişkin bazı ortak özellikler sunmaktadır. 

Bu bölümde, dahil olan altı ülkenin karşılaştırmalı bir analizi sunulacaktır. 

İtalya'da okullar müfredatı tanımlama, eğitim teklifini genişletme ve okul zamanı ve öğrenci 

grupları gibi örgütsel yönleri yönetmede çok yüksek bir özerkliğe sahipken, Yunan eğitim 

sistemi farklı bir oluşum sunmaktadır. Aslında, Yunanistan Avrupa'daki en merkezi 

olanlardan biridir. Okul müfredatının oluşturulmasından, ders programından, öğretmenlerin 

ve diğer okul personelinin görevlendirilmesinden ve dağıtımından Eğitim Bakanlığı 

sorumludur.4 Yunan Eğitim Sisteminin bu temel unsurları, bölgelerin, vilayetlerin, ofislerin ve 

okulların dikey iletişim kanalları geliştirdiği ayrı Bakanlık Birimleri arasında dağıtılmıştır. 

Eğitimin Birinci Döngüsü Müfredatına İlişkin Ulusal Endikasyonlara göre, İtalya her okul 

döngüsünün sonunda becerilerin kazanılmasına büyük önem vermektedir. Öğretmenler 

tarafından Sanat konusuna odaklanıldığında, İtalya'daki öğrenciler farklı kültürlerden sanatsal 

ve zanaatkar eserleri takdir edebilir ve ülkelerinin kültürel mirası hakkında farkındalık 

edinebilirler.5 

Aynı zamanda, Portekiz'de, Kanun Hükmünde Kararname No. 55/2018, 6 Temmuz, okullara 

temel müfredat modellerinin% 25'inden fazlasını yönetme şansı sunmaktadır. Ayrıca 

kararname no. 181/2019, 11 Haziran, okullara, müfredat modellerinin toplam eğitim 

süresinin% 25'inden fazlasının yönetilmesini gerektiren inovasyon planları sunmalarına izin 

vermektedir. 6Portekiz Eğitim Bakanlığı, 6 Temmuz 10-B / 2018 Sayılı Düzenleme 

 

 

4 OECD, Education Policy Advice for Greece, ‘Strong Performers and Successful Reformers in 
Education’, 2011, OECD Publishing, pp 50-53, accessed May 20, 2020, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en 

5 5 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pp. 73-75, accessed March, 14, 2020, 
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf  

6 Eurydice. (n.d). National Education Systems. Portugal Overview, accessed May 18, 2020, 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
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Kararnamesi ile 2018/2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak bazı genel yönergeleri 

savunmaktadır. Bu, okulların ve öğretmenlerin pedagojik özerkliğini güçlendirmek ve 

pekiştirmek için tasarlandığı ve böylece onları, öğrencilerin öğrenme koşullarını iyileştiren 

didaktik ve pedagojik çözümleri kolaylaştıran farklılaştırıcı önlemler almaya teşvik ettiği 

anlamına gelir. 

Öte yandan, Kıbrıs'ta Belediyedeki  Eğitim Bölümü, öğretim yöntemlerinin öğrenme sürecine 

özel bir vurgu yaptığı ve öğrencilerin nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine ve aynı zamanda 

eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmelerine yardımcı olan stratejilere odaklandığı bir 

Müfredat oluşturur. Öğrenciler aynı zamanda ulusal miraslarını nasıl seveceklerini ve ulusal 

kimliklerini nasıl gerçekleştireceklerini öğrenirler: Yunan dili, Yunan Ortodoks dini, ülkelerinin  

tarihi, kültürü ve geleneği. 

Polonya'daki okul müfredatı, öğrencileri dünyayı öğrenmeye çekmeyi amaçlamaktadır. Bu, 

onları gelecekte bilgilerini aramaya ve artırmaya motive etmenin gerekli bir yoludur. 

Polonya'daki okullar aynı zamanda dünyaya açıklık veya kişisel ve sosyal sorumluluk 

tutumlarını aktarmaya odaklanır.7 Polonya'daki okullar, öğrencilere hem bilgi kaynaklarına 

hem de modern teknolojilere erişim sağladıklarını açıklar.8 

Son olarak Türkiye'de STEM eğitimine yönelik eylemler, Yeni Nesil Bilim Standartları (NGSS) 

kapsamında fen ve mühendislik adı altında 4. sınıftan 8. sınıfa kadar devam etmektedir. 

9NGSS bünyesinde mühendislik tasarım ve bilim uygulamaları okul öncesinden üniversiteye 

 

 

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej., (Dz.U. z 2017 r., poz. 356), accessed May 20, 2020, 
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII 

8  Ministerstwo Edukacji Narodowej & ORE, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem, (Dobra 
Szkoła), accessed September 20, 2020 https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-
specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7 

9 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına entegrasyonu: 
Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020, https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegrasyonu-
%20Çalıştay%20Raporu.pdf  

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
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kadar planlansa da aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bu eylemler aslında sadece 4. sınıftan 8. 

sınıfa kadar uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.  Yeni Fen Eğitimi 

Programında STEM Eğitimine 

Yönelik Eylemler10 

 

 

 

 

10  Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 

entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020, 

https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras

yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf 
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B. Eğitim politikaları ve iyi uygulamalar 

Bu bölümde, alan araştırma raporlarından seçilen ve altı ortak ülkenin hepsinde STEAM 

Eğitim araştırmalarına katılan en temsilci ulusal kuruluşlar ve dernekler sunulacaktır. Bu 

belirli kuruluşların belirledikleri önceliklere, kapsadıkları girişimlere, eylemlerinin fizibilitesine 

ve sürdürülebilirliğine, ortaklar tarafından A2-Alan araştırması bağlamında Four Elements 

kurumuna bildirildiği için özel dikkat gösterilecektir. STEM çalışma alanlarına kızların 

motivasyonunu ve katılımını artırmada STE(A)M eğitiminin değeri. TEAM programları, ağırlıklı 

olarak tasarım ve üretimle ilgili ilkeleri tasvir ederek, yüreklendirerek ve yaratıcı çözümleri 

canlandırarak STEM müfredatına Sanatı eklediği görülmektedir. 

 

 

İtalya Örneği 

1961'de bir İtalyan eğitim reformu, teknik lise diplomasına sahip öğrencilerin ilk kez 

üniversite STEM ana dallarına girmelerine izin verdi.11 Bununla birlikte, altmışlardan itibaren, 

öğrenciler ve gelecekteki çalışanlar için bir seçim olarak STEM'lerin önemini 

kucaklayabilecek küçük adımlar atıldı. İtalyan Eğitim Bakanlığı 2017 ve 2018'de “STEM ayı” 

ve “STEM: Çoğulcu Kadınlar” girişimlerini başlattı. Yarışmanın temel amacı, cinsiyet aidiyeti 

ne olursa olsun herkesin STEM disiplinlerinin ilerlemesine yapabileceği katkı konusunda 

gençler arasında farkındalık yaratmak; cinsiyet eşitliğini, fırsat eşitliğini ve farklılıklara saygıyı 

 

 

11 Bianchi Nicola, The Indirect Effects of Educational Expansions: Evidence from a Large Enrollment 

Increase in University Majors, 2016, p.1, accessed March, 14, 2020 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf  

 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
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teşvik etmek ve İtalyan Anayasasının 3. maddesinin ayrımcılık yapmama ilkesinin tam olarak 

uygulanmasına yardımcı olmaktır. 

CESIE'nin Alan Araştırmasında sağlanan iyi uygulamalar, aşağıdaki Avrupa Birliği projelerini 

içermektedir: 

STEM * Lab – 

Scoprire, 

Trasmettere, 

Emozionare, 

Motivare 

IN2SAI - Bilim 

Çalışmalarına ve 

Havacılık 

Endüstrisine 

katılan genç 

kadınların artması 

 

Robotikte Zorbalık 

Proje, problem çözme 

becerilerinin teşvik edilmesi 

ve "yaparak öğrenme" 

felsefesinin izlenmesi yoluyla 

çocuklar ve gençler arasında 

STEM konularının 

öğrenilmesini destekleyen  

deneyerek yapma 

metodolojisine 

odaklanmaktadır. 

Proje, kız öğrencilerin bilimsel 

alanlardaki (özellikle havacılık 

ile ilgili olanlar) yüksek öğretim 

çalışmalarına katılımlarını 

artırmayı ve Havacılık 

Endüstrisine (AI) 

entegrasyonlarına katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır. 

Proje, öğrencileri ortak bir proje 

üzerinde çalıştırarak arkadaşlık  ve 

paylaşımı teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. Robotik kullanımı, 

öğrencilerin bir oyun sırasında 

zorbalık  konusunu yansıtmaları için 

öğrenmeyi, sosyalleşmeyi, 

mevcudiyette ve çevrimiçi 

paylaşmayı, takım çalışmasını 

kolaylaştırır. 

Polonya örneği 

Polonya'da, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uyarlanmış eğitim müfredatının geliştirilmesine rağmen, 

sözde geleneksel öğretim modeli hala hakimdir. Bu nedenle, Ulusal Eğitim Ağı projesi, 

Polonya okullarını dijitalleşme sürecinde desteklemekte ve eğitim kalitesini artırmalarına 

olanak sağlamaktadır.12 Bu proje, ağ güvenliğini garanti ederken, ülkedeki tüm okulları 

100mb/sn'den az olmayan bir hızda Wifi bağlantılarına bağlamayı amaçlamaktadır.13 

 

 

12 Krzysztof Głomb et al, Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla 
Polski w perspektywie roku 2030, (Warszawa: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” & Fundacja 
Naukowa Evidence Institute, 2019), 36-40, accessed May 20, 2020, 
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Ayrıca, OSE (Polonya Ulusal Eğitim Ağı), teknolojiyi kullanarak hazır ders senaryolarının 

sağlanması da dahil olmak üzere, dijital formda (e-materyaller) ücretsiz eğitim materyallerine 

erişim sağlamaktadır. Aynı doğrultuda, DANMAR BİLİŞİM'in de belirttiği gibi, Polonya'da 

STEM ile ilgili AB projeleri uygulanmaktadır ve ilkokullar ve Üniversiteler için faaliyetler 

içermektedir: 

STEM PW STEMKIT4 Okulları ROBOSTEM Çevremizde 

STEM+A  

Proje, Varşova 

Teknoloji Üniversitesi 

Elektronik ve Bilgi 

Teknolojileri Fakültesi 

tarafından düzenlendi. 

Amacı, eğitim 

kalitesini, STEM 

farkındalığını artırmak 

ve eğitimi teşvik 

etmektir. 

Proje, 8-13 yaş arası 

çocuklarla çalışan 

uzmanlara, çocuklar / 

ebeveynler için dernekler 

ve kuruluşlara, karar 

vericilere ve eğitim 

paydaşlarına ve diğer ilgili 

aktörlere yöneliktir. 

Proje, açık eğitim dijital 

kaynakları ve araçları 

oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Amacı, 

STEM becerilerinin 

kullanımına dayalı 

müfredat kaynakları 

sağlamak ve öğrencileri 

mikrodenetleyicilerin yeni 

teknolojileri ve cihazlarıyla 

tanıştırmaktır. 

Proje, öğrencilerin 

fen, matematik ve 

mühendislik 

alanlarındaki 

ilgisini çekmeyi 

amaçlamaktır. 

 

Portekiz örneği 

Portekiz hükümeti ve eğitim politikası liderleri birkaç yıldır bilim, teknoloji, mühendislik ve 

matematik (STEM) eğitimini güçlendirmek için Çalışmaktadır. Portekiz, genç nüfusu  

arasında STEM'i yaygınlaştırmak ve tüm eğitim düzeylerinde STEM'i teşvik etmek için iki 

önemli konu üzerinde çalışmaya karar vermiştir. 

 

 

https://www.academia.edu/38315412/Kompetencje_przysz%C5%82o%C5%9Bci_w_czasach_cyfrowe
j_dysrupcji_Studium_wyzwa%C5%84_dla_Polski_w_perspektywie_roku_2030 

13 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, (2018), 
accessed May 20, 2020, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1 

 



 

 

15 

 

 

1) Etkili ve çekici STEM müfredatının ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve  

2) Öğretmen eğitimi ve profesyonel STEM gelişimi. Portekiz bunu yaparken, STEM 

öğretiminin kalitesini iyileştirmek ve özellikle bilim ve teknolojinin popülerliğini ve 

ilgisini artırmak için ulusal, bölgesel veya yerel merkezler  kurmuş ve bu da belirli 

kampanyalar ve yarışmalar yoluyla teşvik edilmiştir. 

Bu bağlamda Portekiz, başarılı sonuçlar elde etmek için müfredat reformları ve diğer 

girişimlerin yanı sıra bir dizi ulusal eylem planı uygulamıştır. Bunlardan bazıları, aşağıda 

sunulduğu üzere INOVA +  

Alan Araştırması tarafından vurgulanmıştır: 

Ulusal 

Matematik Eylem 

Planı 

Ulusal Bilim 

Eylem Planı 

STEM 

Yarışmaları 

Müfredat 

Reformu 

Teknolojik Plan 

Ciência Viva, 

Okullarda 

ve genel halkla 

bilimsel kültürün 

teşvik edilmesine 

odaklanmaktadır. 

Bu eylem planı, 

ilkokulda problem 

çözmenin çeşitli 

aşamalarında 

deneysel fen 

öğretimini teşvik 

eder.  

Festival, katılan 

öğrencilerin 

yaşlarına  

göre robotik ile 

çeşitli aktiviteleri 

ve yarışmaları 

(Robocop Dans 

yarışması, 

projelerde 

firmalarla 

işbirliği) içeren bir 

girişimdir. 

 

Census Viva, 

okullarda istatistik 

öğretmek  

için yeni bir 

didaktik 

yaklaşımdır. Proje, 

Portekiz'deki 

nüfus ve diğer 

istatistiksel olarak 

ölçülebilir 

konularla ilgili 

gerçek verilerin 

kullanılmasından 

oluşan bir veri 

analizi 

metodolojisi 

kullanmaya 

dayanmaktadır. 

.In.CoDe, tüm 

öğretim ve yaşam 

boyu öğrenme 

döngülerinde dijital 

okuryazarlık ve 

dijital beceriler 

alanlarında onları 

teşvik ederek ve 

güçlendirerek 

nüfusun genç 

katmanlarını 

eğitmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Ayrıca, INOVA+ yukarıda belirtilen ulusal planlar doğrultusunda belirlenen aşağıdaki iyi 

uygulamaları rapor etmiştir. 
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Ciência Viva 

(Yaşayan Bilim) 

The 

Champimóvel 

Projesi 

Açık Robotk 

Festivali 

Census Viva 

(Nüfus Sayımı) 

In.CoDe 2030 

Matematik Planı 

(Başarı için 

Takımlar), 

öğrencilerin 

matematik 

bilgisini (5. 

sınıftan 9. sınıfa 

kadar) 

geliştirmek 

amacıyla okul 

projelerinin 

sistematik 

gelişimini 

destekleyen bir 

eylem planıdır. 

Champimóvel, 

3boyutlu, 

etkileşimli ve 

taşınabilir  

bir simülatördür. 

2008 Yılında 

eğitim 

müfredatındaki 

STEM 

Hedeflerinin  

bir parçası olarak 

9 ila 14 yaşları 

arasındaki 

Portekizli 

gençlere  

Tanıtılmıştır. 

Festival, katılan 

öğrencilerin 

yaşlarına göre 

robotik ile çeşitli 

aktiviteleri ve 

yarışmaları 

(Robocop Dans 

yarışması, 

projelerde 

firmalarla 

işbirliği) içeren bir 

girişimdir. 

Census Viva, 

okullarda 

istatistik 

öğretmek için 

yeni bir didaktik 

yaklaşımdır. 

Proje, 

Portekiz'deki 

nüfus ve diğer 

istatistiksel 

olarak ölçülebilir 

konularla ilgili 

gerçek verilerin 

kullanılmasından 

oluşan bir veri 

analizi 

metodolojisi 

kullanmaya 

dayanmaktadır. 

In.CoDe, tüm 

öğretim ve yaşam 

boyu öğrenme 

döngülerinde 

dijital 

okuryazarlık ve 

dijital beceriler 

alanlarında onları 

teşvik ederek ve 

güçlendirerek 

genç nüfusu  

eğitmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

 

Yunanistan örneği 

Yunan okul sistemi, yerel düzeyde STEAM eğitimindeki girişimler tarafından başlatılan 

uygulamaları ve yöntemleri benimsemektedir. Bu eylemlerin fizibilitesi ve sürdürülebilirliği bir 

bölgeden diğerine farklılık gösterebilir, çünkü teknik ekipman veya okul altyapısı değişkenleri 

sahadaki STEAM faaliyetlerinin uygulanmasında hayati bir rol oynayabilir. Yunanistan 

çevresinde bulunan okullar tarafından benimsenen uygulama yöntemlerini daha büyük 

şehirlerde faaliyet gösterenlere kıyasla incelerken demografik veriler de dikkate alınmalıdır. 
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Okulun konumu değişkeni, teknolojik yeniliği sadece okul ortamında değil, aynı zamanda 

onun dışında da uygulamayla birleştirebilen "akıllı şehirler" açısından bakıldığında önemlidir. 

 

 

Aşağıda, FOUR ELEMENTS’in Alan Araştırmasında bildirilen  bazı girişimler 

bulunmaktadır: 

 

The Hellenic Education 

Society of STEM (Ε3 

STEM) 

‘Bir Kız Gibi Kodla‘ 

 

STEAM Yunanistan 

 

MATAORA 
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Ε 3 STEM, eğitimin 

desteklenmesinde 

STEM epistemolojisinin 

rolü için ortak bir 

vizyonu paylaşan 

Üniversite Profesörleri, 

Okul eğitimcileri ve Okul 

Danışmanlarından 

oluşan bir topluluktur. 

Bilgi işlem, hesaplama 

bilimi ve hesaplamalı 

düşünmeyi teşvik 

etmeyi ve çağdaş 

öğrenme teorilerinin 

yanı sıra STEM 

Metodolojisinin 

anlaşılmasını 

geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Yunanistan'daki genç 

kadınları programlama 

ve temel teknolojik 

becerilerle donatmayı 

amaçlayan küçük bir 

şirkettir. Kadınları 

güçlendirmeye ve 

güvenlerini 

güçlendirmeye 

odaklanmayı, böylece 

yüksek öğrenimleri 

sırasında bilgi 

teknolojisini ve diğer 

ilgili bilimleri daha çok 

denemeyi 

amaçlamaktadır. 

STEAM ve Robotik'in 

yenilikçi eğitim 

programlarında 

belirleyen, kar amacı 

gütmeyen bir 

organizasyondur. 

STEAM Yunanistan, okul 

ziyaretleri düzenleyerek 

STEAM kurslarını tüm 

eğitim seviyelerine 

tanıtmanın yanı sıra, 

kendi tesislerinde 

Ebeveyn Birlikleri ve 

ilgilenen okulların 

eğitmenleri ile özel 

atölye çalışmaları 

düzenlemektedir. 

 

MATAORA, kar amacı 

gütmeyen bir 

laboratuvardır ve 

sonunda programlama 

becerileri ile 

donatılacak genç 

kızları eğitmeyi ve 

ilham vermeyi 

amaçlamaktadır. 

Teknoloji ve bilişim 

alanındaki farklı 

cinsiyetler arasındaki 

mevcut boşluk, 11-15 

yaş arası kızlar için 

hazırlanan çeşitli 

etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi ile 

giderilmektedir. 

Eylemlerinden biri olan 

'Codegirls' ve 

'November Digital: 

Girls for Coding 

workshop', sosyal, 

cinsiyet veya yaşa 

dayalı kriterlere 

bakılmaksızın her 

kişiye ücretsiz erişim 

ve eşit katılım 

sağlama taahhüdünün 

bir göstergesidir. 
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Kıbrıs örneği 

Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Eğitim hakkındaki AB raporunun sonuçlarını inceledikten sonra 2019-

2020 öğretim yılından itibaren ilköğretimde ve 2020-2021 arasında ortaöğretimde STEM 

uygulamalarını uygulamaya yönelik eylemleri paylaşmaktadır.14 Bu karar, Kıbrıs Eğitiminin 

inovasyon ve STEM ile ilgili alanlarda geride kaldığını belirten eski Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve 

Gençlik Komiseri Androula Vassiliou'nun yerleştirilmesinden sonra alınmıştır.15 

Bu amaçla Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul programlarının modernizasyonu ve 

zenginleştirilmesi için STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Programının 

ilköğretimde pilot uygulamasını önermiştir. Özellikle bu Program, öğrencilerin 21. yüzyılın 

vatandaşı ve profesyonelleri için yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve tasarım ve analiz 

yeteneği gibi temel becerileri edinmelerine yardımcı olacak öğrenme fırsatlarını 

doğrulayacaktır. STEM'deki öğretim görevleri, STEM alan disiplinlerinin öğretiminde 

lisansüstü niteliklere ve / veya deneyime sahip kalıcı öğretmenler tarafından yapılacaktır. 

Okullar, coğrafi konum, lojistik altyapı, öğrenci nüfusu ve kurum içinde isteğe bağlı tam 

günlük okulda öğleden sonra kurslarının işletilmesi veya olmaması gibi belirli kriterlere göre 

seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

14 European commission report. Country analysis. Education and Training 2019, accessed February 
20, 2020, https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-
monitor-2019-cyprus-report_en 

15 European Commission, The Commissioners, 2014 accessed March 13, 2020, 
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm  

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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Kıbrıs'taki okulların eğitim müfredatındaki reformların yanı sıra, CARDET STEAM etkinliklerini 

yerel düzeyde teşvik eden aşağıdaki projelerden bahsetmiştir: 

Girls into 

Global 

Stem 

(GIGS) 

"STEAM: STEAME 

Okullarını Geliştirme ve 

Uygulama Yönergeleri" 

“The Steamers 2019” 

 

“Girls into Global STEM” 

(GIGS) projesi, tüm genç 

Avrupalıların, özellikle 

de kızların, STEM 

konularına olan ilgilerini 

ve katılımlarını, bunları 

küresel meseleler 

hakkında daha geniş bir 

farkındalığa bağlayarak 

artırarak istihdam 

potansiyelini artırmayı 

amaçlamaktadır. 

Proje, önerilen dinamik müfredat, 

etkinlikler, öğrenme ve yaratıcılık 

planları ve yöntemleri ile prototip bir 

okul yapısı tasarımı geliştirmeyi, 

ayrıca öğretmenleri bir STEAME 

okulunda nasıl etkili ve üretken bir 

şekilde çalışabilecekleri konusunda 

eğitmek için bir eğitim kursu 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

STEAMers programı, uluslararası 

S.T.E.A.M Merkezleri standartları 

ile birlikte çalışır. "STEAM" 

programı çerçevesinde ve 

uluslararası STEAM standartlarını 

(Stem & Arts) takip eden gençlik 

örgütü, 6-35 yaş arası çocuklar ve 

gençler için farklı seviyelerde 

çeşitli tematik atölyeler 

sunmaktadır. Çalıştaylar, Kıbrıs 

Gençlik Örgütü'nün Lefkoşa, 

Limasol ve Baf'ta tasarlanmış 

alanlarında gerçekleştrilmektedir. 

 

Türkiye Örneği 

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış doğrudan bir STEM eylem planı 

yoktur, ancak STEM eğitimini güçlendirmek için 2015-2019 Stratejik Planında bazı stratejik 

hedefler tanımlanmıştır. Uygulama sürecinde fiziksel ve teknik altyapı eksikliği, öğretmenlerin 

bu araçları kullanma konusundaki bilgi eksikliği, mühendislik bileşeninin okullarda 

uygulanmasındaki sorunlar kaydedilmiştir. Ancak 2018 yılında “Mühendislik Uygulamaları için 

Bilim ve Girişimcilik” planı 5.,6., 
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7. ve 8. sınıflarda fen müfredatı için revizyon mekanizması olarak tanıtılmış ve malzeme 

kullanım kriterleri dikkate alınarak tasarlanmış zaman ve maliyetlerdir (MEB, 2018, s.10).16 

Bu kriterlerin Türk Okullarında uygulanabilmesi için STEAM alanında çalışan uzmanlardan 

destek alınması ilk ve orta okullarda Fen ve Matematik müfredatının uyarlanması esastır. Öte 

yandan ulusal sınavlarda güncellenmelidir. Öğrencilerin sorgulama, araştırma ürün geliştirme 

ve icat etme becerileri değerlendirilmelidir. Okuldaki fen laboratuvarları STEAM eğitimine 

göre modernize edilmeli ve onlara gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.17 

Bu kriterlerin Türk okullarında uygulanabilmesi için STEAM alanında çalışan uzmanlardan 

destek alınması ve ilk ve ortaokullarda Fen ve Matematik müfredatının uyarlanması esastır. 

Öte yandan ulusal DOĞA Okulu'nun araştırmasına göre STEM ve STEAM eğitim yöntemlerinin 

Türk kültürüne uyarlanmasına katkı sağlayan çeşitli programlar, girişimler ve tematik 

atölyeler bulunmaktadır. İşte bazıları: 

Türk STEM İttifakı Harezmi Eğitim 

Modeli 

FATIH Projesi STEM & Makers 

Festivali / Expo 

BAUSTEM 

Programı 

 

 

16 Milli Egitim Bakanlıgı (2017). Fen Bilimleri dersi Ogretim programı, accessed January 6, 2020, 
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 

17 Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 12, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 

 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
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STEM ile halkın 

katılımını teşvik 

eden bağımsız bir 

ağdır. STEM 

eğitiminin 

kalitesini artırmak 

ve STEM'e 

katılımı 

genişletmek için 

STEM 

uygulayıcılarını, 

araştırmacıları ve 

politika yapıcıları 

daha geniş halkla 

bir araya getirir. 

Disiplinlerarası 

yaklaşımı, farklı 

disiplinlerin eşit 

olarak yeniden 

yorumlandığı bir 

eğitim modeli 

olarak benimser. 

Robotik ve oyun 

tasarımı, yenilikçi 

öğrenme 

yöntemleri sosyal 

bilimlerle birlikte 

teşvik 

edilmektedir. 

FATIH Projesi, 21. 

Yüzyıl 

becerilerine sahip 

bireyler 

yetiştirmeyi, 

üretim ve 

inovasyona dayalı 

bir toplum 

yaratmayı 

hedefliyor. 

Bilim, Teknoloji, 

Mühendislik ve 

Matematik 

(STEM) ile halkın 

katılımını teşvik 

etmek için her yıl 

üniversiteler, 

okullar, yerel 

yönetimler ve 

endüstri arasında 

ortak bir çaba 

içinde 

düzenlenir.18 

Türkiye'de STEM 

eğitiminin temel 

mesleki gelişim 

programıdır ve 

Bahçeşehir 

Üniversitesi ev 

sahipliğinde 

yapılmaktadır.19 

Program, STEM 

eğitimi için 

öğretmen 

eğitimini 

kapsamaktadır. 

 

C. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin rolü; yenilik yönleri 

ve destekleyici karakter 

IN2STEAM ortakları tarafından bildirilen veriler, STEM'in henüz her ülkenin eğitim sistemine 

tam olarak entegre edilmediğini ortaya koymaktadır. Daha spesifik olarak, ortaklar Alan 

Araştırması sırasında yerel düzeyde alınan bazı girişimleri sundular ve bu da daha fazla 

şeffaflığın öğretmenlerin ve okullarının iç gelişmeyi yönlendirmesine yardımcı olacağını 

kanıtladı. 

Yeni öğrenme stillerinin başarılı bir şekilde benimsenmesi, her öğrencinin ailesi tarafından da 

teşvik edilmelidir. Okulda yeni çalışma materyallerinin öğretmenler tarafından uygulanmasına 

 

 

18 STEM& Makers Fest/ Expo accessed March 22, 2020, https://stemandmakers.org/ 

19 Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 15, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 
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rağmen, öğrenciler becerilerini yeni sınıf ortamlarına yerleştirme konusunda yeni bir deneyim 

yaşarlar. Bunun, her çocuğun okula karşı tutumunda bir miktar psikolojik etkisi 

olabilmektedir. Bu, ebeveynler tarafından üretken ve motivasyonu yüksek düzeyde tutan bir 

şekilde ele alınmalıdır. 

Bununla birlikte, bu bölüm ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerinde ortaya koydukları 

destekleyici karakterin incelenmesine ayrılmıştır. Ayrıca, analiz, öğrencilerin yeni kurslar ve 

STEAM uygulamaları hakkındaki algılarında öğretmenler ve ebeveynler arasında var olan 

karşılıklı bağımlılık üzerine yapılandırılmıştır. Bu iki oyuncunun ortak yönü nedir? Okullarda 

yenilikçi müfredatın başarılı bir şekilde oluşturulması için birbirlerini nasıl etkileyebilirler ve 

ortak bir hedefe nasıl ulaşabilirler? 

Öğretmenlerin rolü 

Bazı okullar müfredatlarını STEM standartlarına yükseltme eğiliminde olsalar da okulların 

belirli bir aday ve öğretmenler için tercihlerini bir okul profili için ifade etme becerileri 

sınırlıdır.20 Bu, okulların ihtiyaçları ile öğretmenlerin ilgi ve becerileri arasında bir 

uyumsuzluğa neden olabilir. Bu kısıtlı seçimli öğretmen atama politikası, bazı öğretmenlerin 

çalıştıkları okuldan memnun olmadıkları koşullar yaratır ve bu, düşük gelirli ve düşük başarılı 

öğrencileri orantısız bir şekilde etkiler. 

Okul ihtiyaçları ve öğretmen ilgisi arasındaki genel uyumsuzluklara ek olarak, geçici 

sözleşmeli öğretmen yerleştirme süreci, öğretmenlerin okullar arasında sık sık hareket 

etmesine ve öğretmenlerin okullara yerleştirilmesinin gecikmesine neden olur. Bu fenomen, 

okullarda, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda öğretim gücünde istikrarsızlığa yol açabilir ve 

muhtemelen içeriden dışarıdan bir personel yapısı yaratmaktadır. 

 

 

 

20 Liebowitz, D., et al. (2018). OECD Reviews of School Resources: Portugal 2018, OECD Reviews of 
School Resources, OECD Publishing, Paris, accessed April 30, 2020, 
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-
en.htm 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
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Ebeveynlerin rolü 

İtalya'da hem lise hem de Üniversite düzeyinde öğrencilerin ebeveynlerinin örneğinden ilham 

almaları önemlidir ve aile desteği, gelecekteki yollarının seçiminde esastır. Aslında, STEM 

diplomasına sahip bir ebeveyne sahip olmak, öğrencinin hem Lise hem de Üniversitede STEM 

alanı derecesi alma olasılığı üzerinde güçlü bir olumlu etkiye sahiptir.21 Kadın ve erkek 

öğrenciler, Üniversitede her bir ebeveynin eğitiminden benzer şekilde etkilenir; annelerin 

tavsiyesi lise için üniversite seçimlerinden daha önemlidir, babalar için ise bunun tersi 

geçerlidir.22 

Kıbrıs'ta, daha fazla anketin ebeveynlerin belirlenmesine yardımcı olacağı önerilmektedir. 

Ebeveynler çocuklarını STEAM eğitimi için destekler ve STEM'de öğretmen olmanın 

niteliklerinin farkına varırlar. Ancak, STEM eğitimi Kıbrıs'taki eğitim sistemine yeni bir giriş 

olduğu için şu anda belirli bir veri bulunmamaktadır. 

Ebeveynlerin STEAM  konseptine yönelik tutumları hakkında hiçbir ilgili araştırmanın 

yapılmadığı Polonya'da da ortak bir olgu ile karşılaşılmıştır.  Bununla birlikte, "Dijitalleşme 

Çağında Polonya Okulu" gibi çalışmalar, Varşova Üniversitesi Pedagoji Fakültesi tarafından 

yürütülen, ebeveynlerin geleneksel derslerin bir tamamlayıcısı olarak görmelerine rağmen. 

Okul da dijital teknolojilerin kullanımına sempati duyduğunu ortaya çıkarır, Avantajların yanı 

sıra, ebeveynler sınıfta teknoloji kullanmanın olası tehlikelerini de fark ederler. Diğerlerinin 

yanı sıra sağlık riskleri, uygunsuz içeriğe olası erişimi ve olası bağımlılığı içermektedir.23 

 

 

21 Chise Diana, Fort Margherita, Monfardini Chiara, Scientifico! like Dad On the Intergenerational 
Transmission of STEM Education in Italy, 2018, pp. 3-8, accessed March, 14, 2020 
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf  

22  Chise, Fort, Monfardini, pp. 3-8 

23 European Institute for Gender Equality EIGE, ‘How gender equality in STEM education leads to 
economic growth’, accessed May 22, 2020, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-
areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem 

 

https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
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Öğretmenlerin ve ebeveynlerin etkileşimde bulunduğu koşullar, son olarak, yukarıdaki 

çizelgede sağlanan bilgilerle birlikte görüntülenebilir. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'ne 

göre, STEM Eğitiminde cinsiyet eşitsizliklerinin kapatılmasının istihdam üzerindeki etkisi 

2020 ile 2030 arasındaki on yılda keskin bir şekilde artacaktır. Kırmızı çizgi hızlı ilerleme 

gösterirken, yeşil çizgi düşük ilerleme göstermektedir. Burada, STE(A)M eğitiminin kızlar için 

ulusal istihdam beklentileri üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülebilir. Bir yandan, 

çocukların Eğitimin tüm seviyelerinde (ilk, orta veya yüksek öğrenim) edindikleri becerilerin 

doğası, her bir STEM alanındaki mesleki kariyerlerini belirleyebilir. Öte yandan, kızların 

istihdam oranı çoğu durumda erkeklerin çok altında kalmaktadır. 

Sadece okullar STEM eğitiminde cinsiyet farklılıklarını yok etmeyi başarırsa, öğretmenler 

kızların kariyer beklentileri ve nihayetinde istihdam oranları üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

 

 

24 European Institute for Gender Equality EIGE, ‘How gender equality in STEM education leads to 
economic growth’, accessed May 22, 2020, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-
areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem 

 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
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olabilirler. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'ne göre, toplam AB istihdamı 2050'ye kadar 

850.000 artarak 1.200.000'e yükselecek. İstihdam oranlarının ancak STEM alanlarında 

okuyan daha fazla kadının çalışmalarını tamamlayıp mezun olduktan sonra artacağı göz 

önüne alındığında, yeni işlerin  ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. 

D. Kızların katılımı (STEAM kurslarına) 

Öğrencilerin kariyer beklentileri, güçlü cinsiyet stereotiplerini yansıtır. Bu bölümde, her 

ülkedeki STEAM kursları lehine kız öğrencileri temsil eden bazı ana figürleri inceleyeceğiz. 

Buradaki amaç, çalışma tercihlerinin ülkeye ve cinsiyete göre nasıl farklılık gösterdiğini 

karşılaştırmaktır. 

Polonya'da yapılan araştırmanın sonuçları, kız çocuklarının% 42'sinin gelecekte bilim 

alanında çalışmak istediğini gösteriyor. Ne yazık ki, başka bir gösterge, sadece% 20'sinin bu 

alandaki erkeklerle eşleşebileceğini söylediğini gösteriyor. Öte yandan, İtalya'da her dört 

erkek çocuktan biri mühendis veya bilim uzmanı olarak çalışmayı beklerken, sekiz kızdan 

yalnızca biri aynı sektörde çalışmayı bekliyor. Ayrıca, erkeklerin sadece% 7'si ve neredeyse 

hiç kız çocuğu BİT ile ilgili mesleklerde çalışmayı ummuyor.25 

Küresel Cinsiyet Fark Raporu 2020 sıralaması, ülkenin kadınların ekonomik katılım ve fırsatta 

130., İşgücüne katılımda 135., benzer işler için ücret eşitliğinde 106., profesyonel ve teknik 

işçilerde 111. sırada yer aldığını ortaya koyduğu Türkiye'de durum hemen hemen aynıdır. 

Okur yazarlık oranında 101., ilköğretime kayıtta 118. sırada. Kadınların STEM çalışmalarına 

ve girişimlerine katılım oranı% 37,8'dir (Hepsi Küresel Cinsiyet Fark Raporu 2020). Türkiye'de 

STEM'de kız çocuklarının eğitimine yönelik belirli bir resmi müfredat veya program 

 

 

25 Bokova, I.G., Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering 

and mathematics (STEM) UNESCO, 2017, pp.36-37, accessed March, 14, 2020 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479  

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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olmamasına rağmen, kızları STEM'de okumaya ve çalışmaya teşvik edecek birçok girişim 

bulunmaktadır. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın 

Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (BMT-KAUM) kurdu ve 'STEM Girişimciliğinde Kadınları 

İTÜ ile Nasıl Güçlendirebiliriz?' Başlığı altında iki atölye çalışması yürütmüştür. 

Öte yandan Yunanistan, aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, Mühendislik ve Bilim 

endüstrisinde çalışan kadınlar için% 36 gibi dikkat çekici bir yüzdeyi koruyor. AB düzeyinde 

genel olarak bilimdeki kadın oranına bakarsak, beş AB Üye Devleti kadın bilim adamlarının ve 

mühendislerin çoğunluğunu, Litvanya'da (% 57 kadın), Bulgaristan'da ve Letonya'da (her ikisi 

de% 53) elinde tutmaktadır. Portekiz'de (% 51) ve Danimarka'da (% 50'nin biraz üzerinde). 

Macaristan'da ve Lüksemburg'da (her ikisi de% 25), Finlandiya'da (% 29) ve Almanya'da (% 

33) temsil edilen kadın bilim insanı ve mühendislerin sayısını aşan Yunan kayıtları, bu açıdan 

oldukça cesaret vericidir.  

26 

 

 

26 Eurostat, 2019. ‘Women in science and technology‘, Eurostat, accessed May 15, 2020. 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1 
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Bölüm 2: Birincil Araştırma 

sonuçları 

Bu bölümde, IN2STEAM ortakları tarafından yapılan araştırma, her ortağın İtalya, Yunanistan, 

Polonya, Portekiz, Kıbrıs ve Türkiye'de her ulusal bağlamda benimsediği nitel metodolojiye 

odaklanmaktadır. Hedef gruplardan yanıtları seçmek için ortaklığın kullandığı kriterler, FOUR 

ELEMENTS tarafından hazırlanan ve tüm ortakların işbirliği ile hazırlanan Araştırma Protokolü 

(IO1/A1) aracılığıyla iletildi ve aşağıdakileri içeriyor: 

• her hedef grup için farklı, açık ve kapalı soruların karışımından oluşan, nitel 

araştırma için mülakat soruları ve odak grup soruları 

• Araştırma tarafından ulaşılacak miktarlara ilişkin yönergeler ve 

• amaçlanan sonuçların ve bulguların kalitesi. 

Four Elements, Araştırma Protokolü belgesinin geliştirilmesine öncülük ederken, ortaklardan 

kılavuzların geliştirilmesine katkıda bulunmalarını istedi ve yerel veya ulusal bağlamlara 

uygun olarak ilgili göstergeleri dikkate aldı. Diğer bir deyişle, FOUR ELEMENTS ortaklara 

Araştırma Protokolünün taslak sürümlerini gönderdi ve nihai yönergelerin tüm ortakların geri 

bildirimlerine göre uyarlanmasını sağladı. 

Daha spesifik olarak, her ulusal araştırmanın analizi aşağıdaki bölümlere göre 

yapılandırılmıştır: 

A. A2 araştırma çerçevesi- STEM çalışma alanlarında kızların motivasyonunu ve 

katılımını artırmada STE(A)M eğitiminin değeri üzerine Alan araştırması 

B. Yazım Stili 

C. A3'e Giriş- Hedef grupların işe alınması ve birincil araştırma 

D. Odak Gruba Genel Bakış (katılımcılar/kolaylaştırıcı/çevre/analiz ve raporlama) 

E. Uygulama Metodolojisi 

F. Odak Grupların Tematik Analizi ve Görüşmeler 

G. Odak Grup Toplantısı- Rapor Şablonu 



 

 

29 

 

 

H. Ek I- Katılımcıların listesi 

I. Ek II- Onay Formu 

Genel olarak hem Odak Grupları hem de görüşmeler uluslararası sağlık krizi döneminde ve 

COVID-19'un yayılmasına karşı alınan önlemlere göre düzenlendi. Yalnızca iki (2) ortak birincil 

araştırmayı yüz yüze ortamda yürütme fırsatına sahipken, kalan dört (4) ortak karantina 

kısıtlamaları altında çalıştı ve çevrimiçi toplantı odaları uyguladı.  

Ancak bu, STEAM profesyonellerinden ve ebeveynlerden daha iyi içgörüler sunmayı 

amaçlayan nitel metodolojinin uygulanmasını etkilemedi. Nitekim, proje önerisinde belirtildiği 

gibi, her ülkede aşağıdaki hedef gruplardan 25 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır: 

• ilkokul öğretmenleri 

• STEM alanlarındaki kadın profesyoneller 

• Sanat ve tasarım pratisyenleri 

• ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri 

Bu anketler, her ülkede tüm hedef gruplardan katılımcılar temsil edilecek şekilde 

kullanılmıştır. Odak Gruplarının her biri, nicelikte bazı sapmalarla yaklaşık 1 saat sürdü. Ülke 

başına maksimum Odak Grup sayısı iki iken minimum bir idi. FORU ELEMENTS tarafından 

önerilen ilk Araştırma Protokolünün ülke başına üç Odak Grup organizasyonunu içerdiğini 

vurgulamak önemlidir. Bu öneri, COVID-19 tarafından empoze edilen koşullara göre 

değiştirilmeli ve düzeltilmelidir. 

Birincil araştırmadan toplanan tüm yanıtlar, Google formlarına veya Admin Platform 

aracılığıyla kaydedildi. Katılımcılar Odak Grup toplantıları sırasında sözlü olarak onay 

verebilir. Bazı ortaklar, yani CESIE, INOVA + ve DOGA School, çevrimiçi anketleri kendi ulusal 

dillerinde geliştirmeyi seçerken, diğerleri (CARDET ve FOUR  ELEMENTS ), araştırmalarının 

resmi dili olarak İngilizceyi kullandı. 

Son olarak, ortaklar tarafından toplanan ve bu belgenin Ek II'sinde sunulan görsel materyal, 

görüşülen bazı kişilerin kameralarını açmamayı tercih ettiklerinin bir kanıtıdır. Sonuç olarak, 
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altı ortak tarafından sağlanan tüm fotoğraflar ve ekran görüntülerinde bu projenin birincil 

araştırma katılımcılarının yüzleri yer almıyor. 

A. Metodoloji 

IN2STEAM ortakları, tüm hedef gruplardan katılımcıları içeren bir araştırma yürüttüler ve 

ulusal düzeyde halihazırda yürütülmüş olan Alan Araştırmasının bazı görüşlerini sunarak 

küçük tartışmalar başlattı. Karantina döneminde IO1- Kız Çocuklarının Eğitiminde STE (A) 

M'nin Değeri Üzerine Raporun başarılı bir şekilde yürütülmesi için, iki ana değişkenin birincil 

araştırmanın sonucunu belirlediğini akılda tutarak: yer ve zaman. Bu bölümde, ortakların 

katılımcılarını topladıkları araçlar ve ortakların temsilcileri tarafından toplantı yerlerinin 

organizasyonu analiz edilecektir. 

Katılımcıların işe alınması 

Hedef grupları davet etme süreci, COVID-19 patlamasından önce birincil araştırmayı yürüten 

DOGA Okulu ve DANMAR BİLGİSAYARLAR dışında tüm ortaklar tarafından esas olarak 

çevrimiçi yapıldı. Her durumda, ortaklar katılımcıları e-posta yoluyla önceden projenin amacı 

ve ana hedefi hakkında bilgilendirdi. Ayrıca davet e-postasına ek olarak kısa bir gündem 

gönderilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu, Odak Grup tartışmalarının ortaklara sözlü olarak 

kaydedilmesi için onay verdi. Ancak DOGA Okulu, onay formlarının kopyalarını hazırlayarak 

Odak Grubun tam gününde dağıttı, INOVA + ise çevrimiçi anketlerin bağlantılarına bir izin 

sorusu ekledi. 

FOUR ELEMENTS, CESIE ve DOGA Okulu toplam iki Odak Grup toplantısı düzenledi. Öte 

yandan, CARDET, INOVA + ve DANMAR COMPUTERS bir Odak Grup yönetti. Her bir ortak, 

STEAM'de yenilikçi öğretim yöntemleri hakkında ayrı bir temelde bazı nitel bilgi kaynakları 

sunan 25 katılımcıyı bir araya getirdi. 

 

Toplantının yapısı 

Önceden hazırlanmış toplantı soruları yanıtlandığı için yapılandırılmış bir odak grup 

tartışması yürütüldü. Analiz sırasında, ortaklar hedef gruplarla iletişim kurdular ve her ortak 



 

 

31 

 

 

ülkedeki kadın STEM uzmanlarından, STEM eğitimcilerinden ve Sanat ve tasarım 

uygulayıcılarından oluşan bir grup geçmiş deneyimleri hakkında önemli girdiler topladılar. 

Mesleklerinde başarılı olmak için öğrenme yolları, nihayet projeye önemli bir katma değer 

sağlayacak anahtardı. 
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B. Katılımcı Profili 

6 farklı AB ülkesinde (İtalya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye) projenin 

kendisine ekstra değer katarak ulusal sınırlar dışındaki farklı eğitim sistemlerinde bilgi 

aktarımını ve okul öğrenme ortamlarına uygulamayı eşit derecede destekledi. Tüm 

ortaklardan toplam katılımcıların profili aşağıdaki tabloda özetlenebilir: 

Katılımcı sayısı 1. Odak Grup 2. Odak Grup Görüşme Oturumları 

Ebeveynler 12 11 22 

Öğretmenler 30 12 49 

Kadın Sanatçılar 7 3 12 

Sanat Tasarımcıları 9 5 8 

Toplam 58 31 91 
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C. Yorum ve Bulguların Özeti 

Odak grupları 

Odak Grubunun amacı için, tüm alt gruplardan katılımcılar (ilkokul öğretmenleri, kadın 

Sanatçılar, Sanat ve Tasarım uygulayıcıları ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri) on ortak 

soruya yanıt vermek zorunda kaldı. Odağımızı belirli bir alt gruba daraltmaya başlamadan 

önce, farklı hedef grupların aynı araştırma konularına nasıl tepki verdiklerini görmek 

önemlidir. 

1. soruya göre, 'Alan Araştırmasının bulgularını okuduktan sonra, kullanılan yapı ve 

metodoloji ile ilgili ilk tepkiniz nedir?', Katılımcılar ortak temsilcilerin yaptığı sunumlarla 

içeriklerini ifade etmişlerdir. Ulusal okullarında STEAM Eğitimi ile ilgili politikalardan haberdar 

olma şansı bulduklarını söylediler. 

'Okulunuzdaki dersler çocukken öğrenmeyi gerçekten beklediğiniz şeye karşılık geldi mi?' Ve 

'Sınıftaki ilk günler boyunca, okul, dersler ve diğer belirli ayrıntılar konusunda yeterince 

odaklandınız mı? gibi bazı diğer soruların yanıtları daha önce olduğu gibi aynı türden 

sonuçları sunar. Aslında, Odak Grup katılımcıları, kurs seçiminde kendi deneyimlerini 

paylaşabilmekten ziyade gelecekte ve şu anda STEAM Eğitimi için daha yenilikçi yaklaşımlar 

bekledikleri görülmüştür. Tartışma geliştikçe, Odak Grup katılımcılarına derslerini seçmeden 

önce herhangi bir giriş dersi / semineri alıp almadıkları soruldu ve STEM öğretmenlerinin 

verimli olmak için bir tür desteğe ihtiyaç duyup duymadıkları hakkında konuşuldu. Bu 
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tartışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Ek olarak, bu birincil araştırmanın katılımcıları için özellikle önemli olan bir soru, ortak 

kuruluşların kızların STEM Eğitimi araştırmasına dahil olmak için gösterdikleri ilginin 

paylaşılmasıyla ilgiliydi. Burada, bazı ortak ülkelerdeki Odak Grup katılımcıları, kadınların 

STEM ile ilgili bu alanlardaki sorunlu konumunun aile, iş hayatı, sosyal bağlamlar gibi birçok 

farklı boyut (eğitimin ötesinde) için geçerli olduğunu kabul ettiler. Türkiye'de de katılımcılar, 

Avrupa ortaklıkları sayesinde ortakların katkılarıyla birçok soruna birçok çözüm 

üretilebileceğini belirtti. 

 

Görüşmeler – Mülakatlar 

Görüşme oturumlarının incelenmesi, 6 ulusal bağlamın tamamında her hedef gruptan gelen 

cevapları birleştirecektir. İlkokul öğretmenleri, kadın sanatçılar, sanat tasarımcıları ve 

uygulayıcıları ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynlerini içeren dört hedef grup bu alt bölümde 

ayrı ayrı ele alınacaktır. 

Analizimize ilkokul öğretmenlerinin hedef grubuyla başlayarak, onları daha gençken bu 

kariyeri takip etme konusunda ne tür kursların motive ettiğini vurgulamak önemlidir. Tüm 

ortak ülkelerdeki öğretmenlerin çoğu, gençken kendileri için sahip oldukları öğretmenlerden 

daha esnek ve açık fikirli olmak istediklerini bildirdi. Bu nedenle, bu sadece bilgiyi çocuklara 

aktarmak değil, aynı zamanda öğretmen modellerinin eski kalıp yargılarını yıkmak için kişisel 

bir hedeftir. 

Analiz devam ederken, kadın sanatçıların ve sanat pratisyenlerinin STEAM'i bölgelerindeki 

kızları daha çekici hale getirmek için kullandıkları bazı metodolojileri sağladıkları görülüyor. 

Diğerlerinin yanı sıra, hikaye anlatımı ve 3D / Fablab araçlarının kullanımını ve insan 

vücudunun 5 farklı duyusunu kapsayan duyusal bir yaklaşımı (VAKOG öğretimi ve duyusal 

temelli öğrenme gibi) önerdiler. Ayrıca, araç ve cihazların kullanımını keşfetme konusunda 

kızlara ilham vermek için kadınlar tarafından geliştirilmiş gerçek vakaları ve girişimleri sunma 

ihtiyacını vurguladılar. Aslında, bu hedef grup, kızların materyali daha duyusal bir şekilde 
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keşfetmeleri için BT uygulamalarına ve görsel grafiklere aşina olmalarına yardımcı olabilecek 

bazı yöntemler tanımladı. 

Son olarak, ilkokul çocuklarının ebeveynlerinin hedef grubu, çocuklarıyla yaptıkları iç 

tartışmalardan bazı bilgiler sundu ve çocuklarının ağırlıklı olarak matematik ve çeşitli 

teknolojik araçlarla ilgili günlük problemler hakkında konuştuklarını ortaya çıkardı. 5 ortak 

ülkedeki ebeveynlerin çoğu, kızlarını evde bile her türlü aracı kullanmaya teşvik ettiklerini 

kabul etmelerine rağmen, Portekiz'deki bazı ebeveynler, şu anda çocukların tüm çalışma 

alanlarını keşfetmeleri ve belirli bir kursta teşvik edilmemeleri gerektiğini bildirdi. Bununla 

birlikte, 6 ortak ülkenin tamamından ebeveynler, öğretmenlerin sınıfta daha fazla dijital araca 

erişebildiğini ve bunları kullanarak becerilerini geliştirebildiğini görmek istiyor. Ebeveynler, bu 

şekilde STEAM kurslarının ilkokullarda daha çekici hale gelebileceğini söyledi. 

D. Öneriler 

Aşağıdaki tabloda, ortaklardan odak grupları ve görüşme oturumları sırasında ortaya çıkan 

bazı Eğitim politikası fikirlerini değerlendirmeleri istenmiştir. Ortaklar özellikle, her biri farklı 

bir amaç için üç (3) tür kod uygulamıştır: 

1) Katılımcının kategorisi için kod 

2) STE (A) M Eğitiminin iyileştirilmesine yönelik cevabın etkileri için kod 

3) STE (A) M Eğitiminde uygulanacak fikir önerileri için kod 

Her bir kod, politikanın doğasını ve daha geniş sosyal bağlam üzerindeki etkisini 

belirleyebilecek 2 ila 3 olası yanıtın bir listesini sağladı. 

Odak Grup Oturumu 
Soru 4 
Sizce 
öğretmenler 
işleri sırasında 
nasıl daha ikna 
edici olabilirler? 
(STEM 
tutkusunu 
kızlara nasıl 
aktarabilirler?) 

        Kod için 
katılımcının 
kategorisi: 
1. ilkokul öğretmenleri 
2. STE (A) M 
alanlarında kadın 
profesyoneller ve 
tasarım uygulayıcıları 
3. ilkokul  öğrencileri                  
ve velileri 

Kod için 
STE (A) M 
Eğitiminin 
iyileştirilmesine 
yönelik cevabın 
sonuçları: 
a. yüksek 
b. orta 
c. düşük 

Kod için 
STE (A) M Eğitiminin 
geleceğinde 
uygulanacak fikir 
önerileri: 
i. yenilikçi 
ii. zaten mevcut: 
                          başarılı 
                          başarısız 

Teklif için 
Gerçek cevap 

Kod no.2 Kod a Kod ii, Başarılı Öğrencileri günlük 
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yaşamdan somut örneklerle 
dahil etmek, problemlerle 
yüzleşme ve çözme 
konusunda yaratıcılıklarını 
teşvik etmek (sayısal 
düşünme), çözümleri 
bulduklarında onları 
memnun etmek". 

 Kod no.2 Kod a Kod I "Çocukların ilgilerini ve" 
rekabet içgüdülerini 
"harekete geçirmek için 
daha iyi ekipman, daha iyi 
eğitim ve katılmaları için 
daha fazla etkinlik 
kullanma. 

 Kod no.2 Kod a Kod I Program öğretmen 
eğitimleri ile desteklenmeli 
müdürler lider 
öğretmenlerin bilim ve 
ekolojiye yardım etmesi için 
onlara destek olacak en az 
iki öğretmen vermelidir. 
.Sınıf öğretmenleri 
verilmelidir ki proje tüm 
yönleri ile yapılabilsin 

Soru 6 
STEM 
öğretmenlerinin 
verimli 
olabilmeleri için 
nasıl bir desteğe 
ihtiyacı 
olduğunu 
düşünüyorsunuz
? 
 

Kod 1 Kod b Kod ii, Başarılı Her şeyden önce, 
öğretmenleri belirli eğitim 
birimlerini kapsama 
stresinden kurtarmalıyız. 
Öğretmenlerin bunun yerine 
daha fazla ekipmana ve 
daha fazla öğrenciyi motive 
edebilecek STEM 
programlarının sunumuna 
ihtiyacı var. 

Kod 1 Kod c Kod I Bazı öğretmenler, 
Üniversitede kendi 
çalışmaları sırasında STEM 
öğretim yöntemleri 
hakkında gerekli bilgileri 
edinme fırsatına sahip 
olamadılar. Bu nedenle, 
öğretmenlerin STEM 
öğretim yöntemleri üzerine 
bazı seminerlere ve sınıftaki 
araçların pratik derslerine 
ilişkin bazı girişlere 
katılmalarını öneririm. 

Kod 3 Kod a Kod ii, Başarılı 1. Öğrencilerin ilgisini 
uyandırmak için basit 
deneyler yapabilecek 
materyal. 
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2. Bu konuda uzmanlar 
tarafından destek verilmesi.  
3. Konuyla ilgili ses / video 
materyali., 

 
Soru 7: Sizce 
öğretmenler 
işleri sırasında 
nasıl daha ikna 
edici olabilirler? 

Kod.3 Kod a Kod ii, başarılı 1.Konularının 
uygulamalarını pratikte 
gösterebilirler. 
2. Konularının günlük 
yaşamdaki uygulamalarına 
örnekler verebilirler. 
3.Öğrencilerin olabildiğince 
çok duyusunu harekete 
geçirin: optik, akustik vb. Bu 
görüşe göre, sanatı 
kullanabilirler. 

 Kod 2 Kod c Kod ii, Başarısız Öğrencileri onlardan ilham 
almaya ikna etmek için 
öğretmenler STEM 
yöntemleri konusunda 
eğitilmelidir. 

Kod 3 Kod a Kod ii, Başarılı STEM kurslarının eğitim 
süreci daha fazla tanıtılmalı 
ve özellikle STEM Eğitiminin 
sonuçları, herkesin bu 
sürecin faydalarını takdir 
etmesi için daha geniş 
kitlelere (örneğin 
ebeveynlere) sunulmalıdır. 

Kod 1 Kod b Kod ii, Başarılı Öğrenciler daha fazla 
işbirliği yapmalı ve STEM 
programları altında birlikte 
çalışmalıdır. Bu proje, 
öğretmenleri 
destekleyebilmeleri ve 
STEM'in değerine 
inanabilmeleri için daha 
fazla ebeveyne sunulmalıdır. 

Kod 3 Kod c Kod ii, Başarılı  
Öğretmenler, STEM 
eğitimcileri tarafından 
geliştirilen değişikliklere 
karşı daha esnek olmalıdır. 
Öğretmenler STEM 
konusunda yeni beceriler 
öğrenmelidir. 
 

Kod 1  Kod a Kod I Başarılar, materyaller ve 
zorluklar projenin 
aşamalarına dahil olan 
insanlar arasında 
iletilmelidir. Uygulama 
Toplulukları bunun için iyi 
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bir çözüm. " 

Kod 3 Kod a Kod I  
Ek sınıfların tanıtımı, ör. 
robotik, LEGO bloklarından 
modeller oluşturmak, 
öğrencilerin belirli sorunları 
anlamalarına yardımcı olur, 
onları geliştirir ve STEM 
eğitimi almaya motive eder . 

Soru 8 
Sizce 
öğretmenler 
işleri sırasında 
nasıl daha ikna 
edici olabilirler? 

Kod 2 Kod b Kod ii Başarılı Öğrencinin her gün gördüğü 
argümanlara dayanarak 
öğretin. 

  Kod no.2 Kod c CODE ii, Başarısız Öğrencileri onlardan ilham 
almaya ikna etmek için 
öğretmenler STEM 
yöntemleri konusunda 
eğitilmelidir. 

Kod no. 3 Kod a CODE ii, Başarılı STEM kurslarının eğitim 
süreci daha fazla tanıtılmalı 
ve özellikle STEM Eğitiminin 
sonuçları, herkesin bu 
sürecin faydalarını takdir 
etmesi için daha geniş 
kitlelere (örneğin 
ebeveynlere) sunulmalıdır. 

Kod no. 1 Kod b CODE ii, Başarılı Öğrenciler daha fazla 

işbirliği yapmalı ve STEM 

programları altında birlikte 

çalışmalıdır. Bu proje, 

öğretmenleri 

destekleyebilmeleri ve 

STEM'in değerine 

inanabilmeleri için daha 

fazla ebeveyne sunulmalıdır. 

Kod no. 3 Kod c Kod ii, Başarılı Öğretmenler, STEM 
eğitimcileri tarafından 
geliştirilen değişikliklere 
karşı daha esnek olmalıdır. 
Öğretmenler STEM 
konusunda yeni beceriler 
öğrenmelidir 
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Kod no.1 Kod a Kod i Başarılar, materyaller ve 
zorluklar projenin 
aşamalarına dahil olan 
insanlar arasında 
iletilmelidir. Uygulama 
Toplulukları bunun için iyi 
bir çözüm. " 

Kod no.3 Kod a Kod i Ek sınıfların tanıtımı, ör. 
robotik, LEGO bloklarından 
modeller oluşturmak, 
öğrencilerin belirli sorunları 
anlamalarına yardımcı olur, 
onları geliştirir ve STEM 
eğitimi almaya motive eder . 

 

Önerilerin Analizi 

Odak Grup oturumlarının izleyicilerini kodlamak için kullanılan yapının ardından, 3 ana 

yanıtlayıcı kategorisi vardı: 

1. ilkokul öğretmenleri 

2. STE(A)M alanlarında kadın profesyoneller ve tasarım uygulayıcıları 

3. ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri 

 

Bu sınıflandırmaya dayanarak, grup başına bazı sonuçlar çıkarabiliriz. İlkokul 

öğretmenlerinden başlayarak, okuldaki STEAM kurslarının pratikliğini vurguluyor gibiydiler. 

Daha spesifik olarak, eğitim sürecine derslerin kendisinden daha fazla odaklandılar ve 

öğrencilerin ortak bir görev altında birbirleriyle çalışırken daha motive olmaları gerektiğini 

önerdiler. 

Buna paralel olarak, STE (A) M alanlarındaki kadın profesyoneller ve tasarım 

uygulayıcılarından oluşan bir grup, öğrencilerin STEAM yöntemlerine aktif katılımını önerdi. 

Özellikle, daha iyi ekipmana, daha geniş eğitim sürelerine ve çocuklar için daha fazla etkinliğe 

olan ihtiyacın altını çizdiler. Bu, öğrencilerin gerçek hayat senaryolarını ele almalarına ve 

eleştirel düşünme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. İlk katılımcı grubuna 

verdikleri cevapları farklılaştıran bir unsur, rekabet gücü ve problem çözme becerileri için 
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verilen teşviklerle ilgiliydi. Nitekim, ikinci grup katılımcılar, Sanatçıların katılımı tarafından 

yönlendirilmek yerine öğrencilerin inisiyatif almalarına izin verme fikrini yansıttı. 

Son olarak, üçüncü katılımcı grubu daha çok öğrencilerin duyularının gelişimine odaklandı. 

Bu, ebeveynlerin öğrencilerin işitme, dokunma, izleme, tatma, koklama ve hareket etme 

becerilerini kışkırtmaktan yana olduğu anlamına gelir. Ebeveynler ayrıca sınıfta robotik 

kullanımını desteklediler ve öncelikle öğrencilerin her egzersizin doğasını anlama ihtiyacını 

vurguladılar. Bu koşullar altında, bir çocuğun okul dersleri olarak Sanat ve Teknolojiyi daha iyi 

anlamasının mümkün olduğuna inanıyorlar. İlginçtir ki, ebeveynler de uzmanların STEAM 

kursları hakkında talimat vermeleri gerektiğinden bahsetmişlerdir. Bu gerçek, tüm 

ebeveynlerin ilkokul öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları uzmanlıktan memnun olmadığını ve 

bazı ilerlemeler kaydedilmesini beklediklerini daha da ortaya koydu. 
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Sonuç 

Analizin temel amaçlarından biri, cinsiyet perspektiflerinin kızların STEM'e erişiminde ve 

katılımında nasıl kilit bir rol oynamaya devam ettiğine ve ayrıca STE (A) M öğrenme 

yaklaşımındaki sanatların bunu nasıl engelleyebileceğine ve STEM disiplinlerindeki öğretim 

uygulamalarında bu tür cinsiyet önyargılarını ve stereotiplemeyi ele alın. Ayrıca ortaklar, 

ilkokullarda cinsiyet ayrımı gözetmeyen yaklaşımlardaki boşlukları ve bilim ve sanatı 

birleştiren en iyi uygulamaların koleksiyonunu vurgulamak için ulusal eğitim sistemlerini 

inceleyecekler. Bu strateji, hedef gruplar için daha geniş ve daha güçlü bir etkiye sahip olmak 

ve proje çıktılarının kalıcı etkisini sağlamak için IN2STEAM'in eğitim faaliyetlerinin etkili bir 

şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 

IO1'in ana araştırma faaliyetlerinden, tüm ortak ülkelerden STE (A) M bünyesinde çalışan 18 

kadın profesyonelden / uygulayıcıdan, pilot uygulama aşamasında girdilerini ve deneyimlerini 

paylaşarak gelecekte projeyi desteklemek için proje uygulamasının yanında işbirliği 

yapmaları istenmiştir. IO2 ve IO3 ve Şartın geliştirilmesi (IO4) için. 

Bu birincil araştırma boyunca, katılımcılar öğretme ve öğrenme yöntemleriyle ilgili deneyim 

paylaşımından yararlandılar. Öte yandan ortaklar, STEAM eğitiminde en öne çıkan cinsiyet 

temelli kalıpları yıkmayı başardılar. Okuyucu, böylelikle, bu araştırma yoluyla sunulan bazı 

yenilikçi araçlar ve daha fazla kızı STEAM kariyerlerine motive etme sürecinde ilkokul 

öğretmenlerine yardımcı olmak için toplanan bilimsel kaynaklar üzerinde derinlemesine 

düşünebilecektir. 

Dünya sağlık krizinin engellediği karantina statüsüne rağmen, IN2STEAM projesi ilgili 

ortakların her ulusal seviyesinde uygulanmasına devam etti. IO1'in lideri olarak FOUR 

ELEMENTS, IO1 kapsamında öngörülen tüm etkinlikleri uygulayarak, öğretmenler, küçük 

çocuklar ve okul eğitimi için kapsamlı bir analizi garanti etti: 

 

• STEM çalışma alanlarına genç kızların motivasyonunu ve katılımını artırmada STE 

(A) M eğitiminin değeri ve 
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• İlkokul çocuklarında 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için STE (A) M'deki 

öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları hakkında daha geniş bir anlayış. 
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Indicazioni nazionali 

per il curricolo  

 della scuola 

dell’infanzia  e del 

primo ciclo 

d’istruzione 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-

content/uploads/2018/08/Indicazioni_Anna

li_Definitivo.pdf 

Paper study Bianchi, Nicola, The 

Indirect Effects of 

Educational 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9

/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic=EO
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic=EO
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic=EO
https://voxeu.org/article/access-higher-education-and-value-university-degree
https://voxeu.org/article/access-higher-education-and-value-university-degree
https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.XjATkE_gsGk.link
https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.XjATkE_gsGk.link
https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.XjATkE_gsGk.link
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
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Expansions: 

Evidence from a 

Large Enrollment 

Increase in 

University Majors. 

OECD Document Education Policy 

Outlook: Italy 

http://www.oecd.org/education/Education-

Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf  

EACEA; Eurydice 

document 

Science Education 

in Europe: National 

Policies, Practices 

and Research 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eur

ydice/sciences_EN.pdf 

Article from the on-

line journal “LA 

TECNICA DELLA 

SCUOLA” 

Docenti STEM, 

l'importanza 

dell'investigazione e 

delle soft skills, Dino 

Galuppi 

https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-

stem-limportanza-dellinvestigazione-e-

delle-soft-skills  

Article from the 

official website of the 

ANISN- National 

Association of 

Natural Science 

teachers 

School for Inquiry, 

Girogio Bianchini 

http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-

school-for-inquiry/ 

Article from the 

website studenti.it an 

on-line journal owned 

by Mondadori Media 

S.p.A. 

Largo alle STEM: le 

studentesse 

puntano sulla 

scienza, Veronica 

Adriani 

https://www.studenti.it/stem-maturita-

2018-studenti-scienza.html 

http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf
http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/sciences_EN.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/sciences_EN.pdf
https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-stem-limportanza-dellinvestigazione-e-delle-soft-skills
https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-stem-limportanza-dellinvestigazione-e-delle-soft-skills
https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-stem-limportanza-dellinvestigazione-e-delle-soft-skills
http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-school-for-inquiry/
http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-school-for-inquiry/
https://www.studenti.it/stem-maturita-2018-studenti-scienza.html
https://www.studenti.it/stem-maturita-2018-studenti-scienza.html
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OCSE Report The Pursuit of 

Gender Equality: An 

Uphill Battle 

http://oe.cd/gender2017 

OECD Report Programme for 

International 

Student 

Assessment (PISA) 

https://www.oecd.org/pisa/ 

Article from the on-

line journal Morning 

Future (owned by The 

Adecco Group) 

Italian education 

compared to Europe 

https://www.morningfuture.com/en/article

/2019/05/22/education-italy-europe/631/ 

European 

Commission 

Document 

Education and 

Training Monitor 

2019 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa

tion/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf 

UNESCO document Cracking the code: 

girls' and women's 

education in 

science, technology, 

engineering and 

mathematics 

(STEM) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0

000253479 

Ministero 

dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca (MIUR); 

INDIRE – Unità 

Italiana di Eurydice 

The Italian 

Education System 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eu

rydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pd

f 

Ministero Welfare dello http://istruzioneer.gov.it/wp-

http://oe.cd/gender2017
https://www.oecd.org/pisa/
https://www.morningfuture.com/en/article/2019/05/22/education-italy-europe/631/
https://www.morningfuture.com/en/article/2019/05/22/education-italy-europe/631/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
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dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca (MIUR); 

Studente, 

partecipazione 

scolastica, 

dispersione e 

orientamento 

   
 

content/uploads/2019/03/Bando-STEM-

2019_v2.pdf  

Noi siamo pari Marzo: il mese delle 

STEM 

https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-

delle-stem/ 

Diana Chise, 

Margherita Fort, 

Chiara Monfardini 

Scientifico! like Dad 

On the 

Intergenerational 

Transmission of 

STEM Education in 

Italy 

https://www.aiel.it/cms/cms-

files/submission/all20180910095315.pdf 

Eurydice Publication National Education 

Systems. Portugal 

Overview 

https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/portugal_en  

Scientific Article STEM education in 

Portugal: Education, 

policies and labor 

market, ACOLA 

https://acola.org/wp-

content/uploads/2018/12/Consultant-

Report-Portugal.pdf 

PhD Thesis on 

Vocational 

Aspirations during 

Childhood 

Aspirações 

Vocacionais na 

Infância: Um Estudo 

Longitudinal 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/103

16/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rut

e%20David.pdf 

European 

Commission/EACEA/

Eurydice Publication 

The Structure of the 

European Education 

Systems 2019/20: 

http://www.eurydice.si/publikacije/The-

Structure-of-the-European-Education-

Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Portugal.pdf
https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Portugal.pdf
https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Portugal.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rute%20David.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rute%20David.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rute%20David.pdf
http://www.eurydice.si/publikacije/The-Structure-of-the-European-Education-Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-EN.pdf
http://www.eurydice.si/publikacije/The-Structure-of-the-European-Education-Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-EN.pdf
http://www.eurydice.si/publikacije/The-Structure-of-the-European-Education-Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-EN.pdf
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Schematic 

Diagrams. 

EN.pdf 

OECD Publication OECD Reviews of 

School Resources: 

Portugal 2018 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-

reviews-of-school-resources-portugal-2018-

9789264308411-en.htm 

News Artilce STEAM Education in 

Portugal: What’s All 

The Buzz About 

https://beportugal.com/steam-education-

portugal/  

OECD Publication Portugal Country 

Note. PISA 2018 

Results 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PI

SA2018_CN_PRT.pdf  

Scientific Article Mathematics, 

Science and 

Technology Cluster. 

Compendium of 

good practices in 

MST. Peer Leaning 

Activities (PLA) in 

France, Latvia, The 

Netherlands, 

Norway, Portugal 

and Sweden - 2006, 

2007, 2008 and 

2009 

https://www.educationandemployers.org/

wp-

content/uploads/2014/06/efforts_to_increa

se_interest_stem_full_report.pdf 

Scientific Article Mathematics, 

Science and 

Technology Cluster. 

The action plan for 

https://www.educationandemployers.org/

wp-

content/uploads/2014/06/efforts_to_increa

se_interest_stem_full_report.pdf 

http://www.eurydice.si/publikacije/The-Structure-of-the-European-Education-Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-EN.pdf
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://beportugal.com/steam-education-portugal/
https://beportugal.com/steam-education-portugal/
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_PRT.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_PRT.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
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mathematics, the 

action plan for 

science and the 

promotion of 

scientific culture in 

Portugal 

News Artilce 57% das mulheres 

em Portugal 

estudam ciência. 

https://expresso.pt/economia/2018-05-05-

57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-

ciencia 

Scientific Article on 

STEM career 

promotion with 

primary school 

students. 

Promoção de 

carreiras STEM 

junto de alunos do 

ensino básico-qual o 

papel do psicólogo? 

https://www.researchgate.net/publication/

320991259_Promocao_de_carreiras_STEM

_junto_de_alunos_do_ensino_basico-

qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO 

UNESCO publication Cracking the code: 

girls’ and women’s 

education in 

science, technology, 

engineering and 

mathematics 

(STEM). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0

000253479 

   

Article STEAME - The next 

level in Education 

https://www.khaleejtimes.com/steame---

the-next-level-in-education 

EU project STEAME https://steame.eu/ 

Youth Project The Steamers 2019 https://onek.org.cy/the-steamers-

2019/#tab-id-3 

https://expresso.pt/economia/2018-05-05-57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-ciencia
https://expresso.pt/economia/2018-05-05-57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-ciencia
https://expresso.pt/economia/2018-05-05-57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-ciencia
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
https://www.khaleejtimes.com/steame---the-next-level-in-education
https://www.khaleejtimes.com/steame---the-next-level-in-education
https://steame.eu/
https://onek.org.cy/the-steamers-2019/#tab-id-3
https://onek.org.cy/the-steamers-2019/#tab-id-3
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Organization STEM education https://stem.edu.gr/ 

Paper by Ministry of 

Education and Culture 

Cyprus 

A guide to education 

in Cyprus 

http://www.moec.gov.cy/odigos-

ekpaidefsis/documents/english.pdf  

Article How to actually 

promote diversity in 

STEM 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive

/2019/11/how-umbc-got-minority-

students-stick-stem/602635/ 

Research & 

Innovation by 

European 

Commission 

Science education 

for responsible 

citizenship 

https://www.academia.edu/14816833/Scie

nce_Education_for_Responsible_Citizenship  

European 

Commission. Final 

Report 

Does EU need more 

STEM graduates? 

https://europa.eu/ 

European 

Commission 

Education and 

Training Monitor 

2019 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa

tion/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf 

European Parliament Encouraging STEM 

Studies for the 

Labour Market 

http://www.europarl.europa.eu/studies  

ACOLA STEM: Country 

comparisons 

http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:3005

9041  

Global STEM 

Alliance. The New 

York Academy of 

Sciences 

STEM Education 

Framework 

https://www.nyas.org/media/13051/gsa_st

em_education_framework_dec2016.pdf  

https://stem.edu.gr/
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/how-umbc-got-minority-students-stick-stem/602635/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/how-umbc-got-minority-students-stick-stem/602635/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/how-umbc-got-minority-students-stick-stem/602635/
https://www.academia.edu/14816833/Science_Education_for_Responsible_Citizenship
https://www.academia.edu/14816833/Science_Education_for_Responsible_Citizenship
https://europa.eu/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
http://www.europarl.europa.eu/studies
http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30059041
http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30059041
https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
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Journal Article A conceptual 

framework for 

integrated STEM 

education 

https://www.researchgate.net/publication/

305418293_A_conceptual_framework_for_i

ntegrated_STEM_education  

Article What Is STEM 

Education? 

https://science.sciencemag.org/content/32

9/5995/996/tab-pdf  

Paper Advancing STEM 

Education: A 2020 

Vision 

https://search.proquest.com/openview/75b

be8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=34845  

Journal Considerations for 

Teaching Integrated 

STEM Education 

https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewconten

t.cgi?article=1054&context=jpeer  

Journal STEM + Art = 

STEAM 

https://scholarship.claremont.edu/cgi/view

content.cgi?referer=https://scholar.google.

com/&httpsredir=1&article=1033&context=

steam  

Article 5th - 7th Grade Girls’ 

Conceptions of 

Creativity: 

Implications for 

STEAM Education 

https://file.scirp.org/pdf/CE_201702271512

5696.pdf  

Book UNESCO: Science 

report: towards 

2030 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0

000235406 

Article Engaging Students 

in STEM Education 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.

pdf  

https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996/tab-pdf
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpeer
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpeer
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://file.scirp.org/pdf/CE_2017022715125696.pdf
https://file.scirp.org/pdf/CE_2017022715125696.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.pdf
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E-LEARNING Website STEM/STEAM http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-

focused-learning/STEM-STEAM 

Article The STEM project 

for upper secondary 

school teachers - 

pedagogical 

innovation with new 

technologies at 

school 

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EA

T/article/view/403/355 

Statistical 

information prepared 

by Statistics Poland 

and Statistical Office 

in Gdańsk 

Education in the 

2018/2019 school 

year 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinfo

rmacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/

1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolny

m_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf 

Article based on the 

act on education law 

Public and private 

schools 

http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-

publiczne-i-niepubliczne/  

Programme basis 

based on the 

Ordinance of the 

Minister of National 

Education of 14 

February 2017 

Szkoła podstawowa 

IV-VIII                        

Podstawa 

programowa 

kształcenia 

ogólnego dla szkoły 

podstawowej 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-

podstawowa-IV-VIII 

Core Curriculum The corre curriculum 

of general education 

for primary school 

https://www.dlanauczyciela.pl/zasob-

154918 

http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-focused-learning/STEM-STEAM
http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-focused-learning/STEM-STEAM
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/403/355
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/403/355
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-publiczne-i-niepubliczne/
http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-publiczne-i-niepubliczne/
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
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Report Monitor of 

Education and 

Training 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa

tion/files/document-library-docs/et-

monitor-report-2019-poland_pl.pdf 

Book Competences of the 

future in times of 

digital disruption. 

Study of challenges 

for Poland in the 

perspective of 2030 

Praca zbiorowa pod redakcją: Krzysztof 

Głomb, Anna Kniaź, Kompetencje 

przyszłości w czasach cyfrowej 

dysrupcji. Studium wyzwań dla polski w 

perspektywie roku 2030. Warszawa, 

2019. 

Article by Ministry of 

Digitization 

Nationwide 

Educational Network 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolno

polska-siec-edukacyjna1 

Country Report Digital Economy and 

Society Index (DESI) 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/scoreboard/poland  

Article by 

Governmental portal 

National Educational 

Network: A 

breakthrough in the 

digitisation of 

education is coming 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukac

ja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-

nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-

szkolnictwa,127296.html 

Article by the 

EDUCATIONAL 

RESEARCH 

INSTITUTE 

,,The rudder on 

STEM" 

http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-

aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-

technologie-konferencja-ster-na-stem 

Article published by 

XVII High School in 

Gdynia 

STEM classes for 

the second year of 

high school, i. e. 

what's new in the 

next school year 

http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-

drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-

kolejnym-roku-szkolnym/ 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-szkolnictwa,127296.html
http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-technologie-konferencja-ster-na-stem
http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-technologie-konferencja-ster-na-stem
http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-technologie-konferencja-ster-na-stem
http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-kolejnym-roku-szkolnym/
http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-kolejnym-roku-szkolnym/
http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-kolejnym-roku-szkolnym/
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Website of The 

International School 

,,Meridian” 

Steam Academy https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-

academy/ 

Article published by 

Warsaw City Hall 

Education Office 

STEM educational 

project - Science, 

Technology, 

Engineering, 

Mathematics 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-

rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-

projekt-edukacyjny-stem-science-

technology 

Website STEM+A Around Us https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,st

ema-around-us 

Piece of scholarship Teachers of early 

school education 

and their readiness 

to change 

M. Żytko, Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i ich gotowość do 

zmiany, Edukacja 2015, 1(132), 47–59, 

s. 48 

Report by the 

research team of the 

Faculty of Pedagogy 

of the University of 

Warsaw and PCG 

Education 

Polish School in the 

Age of Digitalization. 

Diagnosis 2017 

Prof. Marlena Plebańska (red), dr 

Małgorzata Sieńczewska (red), dr 

Aleksandra Szyller (red), Polska Szkoła 

w Dobie Cyfryzacji. Diagnoza 2017, 

Warszawa, 2017 

Article based on the 

Report  "Women at 

Technical 

Universities 2019", 

prepared by the 

Educational 

Foundation 

Report: 36 percent 

technical university 

students are women 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ne

ws%2C33241%2Craport-36-proc-

studentow-uczelni-technicznych-

kobiety.html 

https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-academy/
https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-academy/
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,stema-around-us
https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,stema-around-us
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
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Perspectives 

Article published by 

the Ministry of 

Science 

and Higher Education 

The Second Polish-

British Science 

Forum: Women in 

STEM 

https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-

polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-

w-stem 

Website of the 

campaign 

the campaign ,,Girls 

to Polytechnics" and 

,,Girls to Science" 

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/ 

Article on the website "New Technologies 

for Girls"- this is the 

first scholarship 

programme in 

Poland for young 

women who are 

linked to the 

technology industry. 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o

-programie 

Article based on the 

report: Women at 

Universities of 

Technology 2007-

2017 

Do girls want to be 

an engineer? 

https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-

chca-byc-inzynierkami/ 

https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-chca-byc-inzynierkami/
https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-chca-byc-inzynierkami/
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Results from focus 

group research 

conducted by 

Microsoft in several 

countries 

Why do girls give up 

careers in new 

technologies? 

https://news.microsoft.com/pl-

pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-

rezygnuja-z-kariery-w-nowych-

technologiach/#_ftn1 

   

Report Integration of STEM 

education in 

curriculum: 

Workshop report 

https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/

STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4

%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegr

asyonu-

%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Rapo

ru.pdf  

White Paper A report on STEM 

Education in Turkey: 

A provisional 

agenda or a 

necessity? 

https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/

STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf  

Master Thesis Investigation of 

impacts of the 

STEAM (Science-

Technology-

Engineering-Art-

Mathematics) 

applications into 

STEAM attitudes, 

STEAM conceptions 

and career interests 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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of students 

Website STEM Teacher 

Training Program 

https://inteach.org/ileri-stem-egitimi 

Government Program 64th Period 

Government 

Program 

https://www.aa.com.tr/uploads/TempUser

Files/64.hukumet_programi.pdf  

Research Article Teaching the 

concept of time: A 

steam-based 

program on 

computational 

thinking in science 

education 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1

080/2331186X.2018.1507306?needAccess=

true& 

Master Thesis An examination of 

STEAM teacher 

competencies 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 

Master Thesis A gender analysis of 

the 7th grade 

students regarding 

to their attitude to 

steam activities 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

/ 

 

Website Women in Science 

Talks 

https://www.britishcouncil.org.tr/en/progr

ammes/education/science-

https://inteach.org/ileri-stem-egitimi
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
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innovation/women-talk  

Website Girls Need More 

Role Models 

http://www.skdturkiye.org/esit-

adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-

rol-modele-ihtiyaci-var 

Report Global Gender Gap 

Report 2020 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGG

R_2020.pdf 

  

Record from YEGITEK 

white paper 

STEM (Recorded by 

N. Gönülalan) 

http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education

_Report.pdf  

Master Thesis STEAM applications 

with SCAMPER 

technique in 

geography 

education of 

students with 

special abilities 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Newspaper Article We are the number 

one at ratio of STEM 

graduate girls in 

OECD 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-

mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-

birincisiyiz/408268  

Website GIS Project https://www.gisproject.org/ 

Website Hacettepe STEM & 

Maker Lab 

http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en 

PhD Thesis The effect of steam 

based approach in 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education_Report.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education_Report.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.gisproject.org/
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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visual arts education 

Website STEM education for 

700 girls from 7 

provinces 

https://www.herkesebilimteknoloji.com/ha

berler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-

stem-egitimi   

Internet News STEM School 

Project for Girls 

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-

icin-stem-okulu-projesi-41349311  

Web Site BAUSTEM https://inteach.org/hakkimizda/  

Website STEM Teacher https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psik

oloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-

Sertifika-Programı.aspx  

Website What is the Harzemi 

Education? 

http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/inde

x.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/ 

Website Girls in ICT Day https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-

Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-

Portal/Pages/Portal.aspx 

Website STEAM Maker 

Expert Leadership 

Certificate Program 

from ITU 

http://www.itu.edu.tr/itu-

hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-

steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-

programi  

Website Hosting STEM 

Project from ITU: 

Blue Belt 

Science School 

http://www.itu.edu.tr/itu-

hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-

stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-

okulu  

https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-stem-egitimi
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-stem-egitimi
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-stem-egitimi
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-icin-stem-okulu-projesi-41349311
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-icin-stem-okulu-projesi-41349311
https://inteach.org/hakkimizda/
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/
http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
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Website Development Plans http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/Kalk

inmaPlanlari.aspx) 

Research Article Inquiry And 

Expectations 
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Ek I 

Birincil Araştırma Sırasında Kullanılan Soru Listesi 

Odak Grup Soruları 

1. Alan Araştırması nın  bulgularını okuduktan sonra, kullanılan yapı ve metodoloji ile ilgili ilk 

tepkiniz nedir? 

2. Herhangi bir önemli bilginin eksik olduğunu veya yeterince sunulmadığını düşünüyor 

musunuz? 

3. Okulunuzdaki kurslar, çocukken öğrenmeyi gerçekten beklediğiniz şeylere karşılık geldi 

mi? 

4. Sınıftaki ilk günler boyunca, okul, kursları ve diğer belirli ayrıntılar konusunda yeterince 

odaklandınız mı? 

5. Kurslarınızı seçmeden önce herhangi bir giriş dersi / semineri aldınız mı? 

6. STEM öğretmenlerinin verimli olabilmeleri için ne tür bir desteğe ihtiyacı olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

7. Sizce öğretmenler işleri sırasında nasıl daha ikna edici olabilirler? 

8. İlkokullarda sunulan mevcut teşvikin kızları STEM kurslarını seçmeye yeterince motive 

ettiğini düşünüyor musunuz? 

9. Bu projenin ortak kuruluşlarının neden kızların STEM Eğitimi için araştırma yaptığını 

düşünüyorsunuz? 

10. IN2STEAM ortakları tarafından sağlanan Alan Araştırmasını okuyarak bilginizi 

zenginleştirebileceğinizi düşünüyor musunuz? 
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Görüşme Soruları 

İlkokul öğretmenleri için 

1. Gençken ilkokul öğretmeni olmaya nasıl karar verdiniz? Sizi öğretmeye motive eden kurslar 

nelerdi? 

2. Konumunuzun, Sanat ve Matematik ile birlikte Mühendislik gibi STEM dersleriyle ilgili 

becerilerinizi yansıttığını düşünüyor musunuz? 

3. Kız çocuklarına STEM eğitimini öğretmeyi kolay buluyor musunuz? 

 

STEM alanlarında kadın profesyoneller ve tasarım uygulayıcıları için 

1. En son ne zaman bir ilkokulda pratik bir kurs vermek için çağrıldınız? Hangi alan kızlar için 

daha çekici, hangisi erkekler için? 

2. STEM'i bölgenizdeki kızları daha çekici hale getirmek için ne tür bir metodoloji 

kullanıyorsunuz? 

3. Bir kız sınıfında ders verirken, bir ilkokuldan size ne sağlamasını bekliyorsunuz? 

4. Kızların alet ve diğer cihazları kullanmaya alışmasına yardımcı olmak için ne yapardınız? 

 

İlkokul öğrencilerinin ebeveynleri için 

1. Kızınızla Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematiğin değeri hakkında hiç 

konuştunuz mu? Çocuk ne cevap verdi? 

2. Uluslararası topluluğun ülkenizde STEM eğitiminin teşvik edilmesine yardımcı 

olabileceğine inanıyor musunuz? 
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Ek II 

Birincil Araştırmanın Görsel Materyali 

 

Çevirim İçi Odak Grup Görüşemsinden Ekran Görüntüleri 

1) FOUR ELEMENTS 
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2) CESIE 

 

 

3) CARDET 
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4) INOVA+ 

 

Odak Grup Görülmesi Yüzyüze Görüşme Fotoğrafları 

5) DANMAR COMPUTERS 
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6) DOGA OKULLARI 
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Ortaklar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVA 

Porto, Portekiz 

www.inova.business 

 

DANMAR COMPUTERS 

Rzeszów, Polonya 

www.danmar-computers.com.pl 

Koordinatör 

 

CESIE  

Palermo, İtalya 

www.cesie.org 

 

  

 

 

FOUR ELEMENTS 

Atina, Yunanistan 

www.4-elements.org 

CARDET 

Lykavitou, Egkomi, Güney Kıbrıs 

www.cardet.org 

DOĞA OKULLARI 

Istanbul, Türkiye 

www.dogakoleji.k12.tr 

 

http://www.inova.business/
http://www.cesie.org/
https://www.dogakoleji.k12.tr/eng/
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