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KISALTMALAR

BAM Davranışsal Değerlendirme Modeli
BİLTEMM Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
CanSat Can Uydu Yarışması
Ε3STEM STEM için Helenik Eğitim Derneği
EU Avrupa Birliği
FBCRA Uçan Süpürge İletişim ve Araştırma Derneği
FeSTEM Yüksek Öğrenimde Bilim, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematikte Kadınların 
Güçlendirilmesi

FGs Odak Gruplar
FTTC Türkiye’de Bilim, Teknoloji, Toplum ve Çevre 

Müfredatı
HAREZMİ İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yürütülen ‹Harezmi Eğitim Modeli›, Türkiye
IN2SAI Bilim Çalışmaları ve Havacılık Endüstrisine 

katılan genç kadınların artması
IN2STEAM Proje kısaltması - İlköğretimde Yeni Nesil Kız 

Öğrencilerimizi Kapsayıcı STE(A)M Öğretimi İle 
İlham Vermek

INTED Teknoloji, Ekonomi ve Diplomasi Enstitüsü
IO Fikri Çıktı
MAD MAD Acil Sanat Merkezi
MASCIL Yaşam İçin Matematik ve Bilim
MEB TTKB Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı
MEB Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı
MOECSY Kıbrıs Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı
MoNE Millî Eğitim Bakanlığı
MOOC Büyük açık çevrimiçi kurs
NGO SciCo Sivil Toplum Kuruluşları Bilim İletişimi
PinSteam IP farkındalığı yoluyla STEAM öğretiminde 



5

İnovasyonu Güçlendirmeyi Amaçlayan Bir 
Avrupa Projesi

POSTASIS Apostasis, Sanal Sanat Laboratuvarı
ROBOSTEAM ROBOSTEAM (Robotik ve Fiziksel Cihazlar 

Kullanarak STEAM ve Bilişimsel Düşünme 
Geliştirmeyi Entegre Etme)

SAILS Bilimde Sorgulayarak Öğrenmenin 
Değerlendirilmesi için Stratejiler projesi

SMART-MT Akıllı Matematik Öğretmeni
SOSACT STEM ve Kodlama Eğitimi Standardizasyon 

projesi
STEAM LAB Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, 

Matematik Laboratuvarı
STEM+A Around Us Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Artı 

Sanat
STEMKIT4Schools Okullar İçin Bilim, Teknoloji, Mühendislik, 

Matematik Seti
STEMM Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Tıp
STREAM Bilim, Teknoloji, Robotik, Mühendislik, Sanat 

ve Matematik
STREM Bilim, Teknoloji, Robotik, Mühendislik ve 

Matematik
STREM Bilim, Teknoloji, Robotik, Mühendislik ve 

Multimedya
YEGİTEK T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü
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GIRIŞ

IN2STEAM, STE(A)M Öğrenimini sanat ve tasarım ilkelerini fen 
eğitimine uygulayarak, cinsiyetler arası ayrımı engelleyici yöntemler 
ve STEM alanlarına daha fazla kız çekmek için eğitimde basmakalıp 
olmayan tercihlere yönelik olumlu bir tutum değişikliğini teşvik eden 
kaynaklar yoluyla ilköğretim okullarına entegre eden yenilikçi bir 
eğitim yaklaşımını geliştirmeyi, cesaretlendirmeyi ve teşvik etmeyi 
hedeflemektedir. Projenin pedagojik yaklaşımının bir parçası olarak, 
Avrupa STEAM Eğitimi Bildirgesi, proje ortaklarının ortak vizyonunu 
temsil eder. IN2STEAM projesinin yaşam döngüsü boyunca 
gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden toplanan verilerin yorumlanmasını 
içeren nihai fikri çıktıyı oluşturur. Bu nedenle, IN2STEAM Fikri Çıktı 
1’in bir parçası olarak gerçekleştirilen hem birincil hem de ikincil veri 
toplamanın (masabaşı araştırması, STEAM’deki en iyi uygulamaların 
toplanması, eğitim paydaşlarıyla odak grupları) sonuçları ile Fikri 
Çıktı 3’ün bir parçası olarak IN2STEAM laboratuvar uygulamalarının 
ve öğrenciler için atölye çalışmalarının sonuçları içerir.

Bu bildirgenin temel amacı, ilkokul düzeyinde STEAM öğrenimine 
sürdürülebilir bir yaklaşımı desteklemek için bilim, yaratıcılık ve yenilik 
arasındaki sinerjiyi teşvik etmek amacıyla 21. Yüzyıl eğitim stratejisi 
sağlayarak, politika yapıcıları ve karar vericileri bilgilendirmektir. 
Bu amaçla, her ortak ülkeden politika yapıcılardan, STEAM 
uzmanlarından ve eğitimcilerden ilgili onayları ve taahhütleri içerir ve 
STEAM’in ilkokul düzeyinde uygulanmasına yönelik toplu bir taahhüt 
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ortaya koyar. Buna ek olarak, proje çıktıları tarafından görünür 
kılınan stratejik önceliklere dayalı olarak sanat ve bilim disiplinlerini 
bir araya getiren disiplinler arası öğrenme yaklaşımlarının önemi 
konusunda farkındalık yaratmayı ve böylece ilkokul müfredatında 
bir STEAM çerçevesinin tasarlanmasına ve uygulanmasına olanak 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Bildirge ayrıca, öğrenilen toplu dersleri ve kızların STEM öğretimine 
motivasyonunu ve katılımını artıracak etkili, test edilmiş yaklaşımların 
karar vericilerine yönelik tavsiyeleri içerir. Bu, STEAM öğretmenleri 
için özel mesleki gelişim faaliyetlerini içerir.

Daha spesifik olarak, Bildirge, projenin STEAM’e yönelik test edilmiş 
yaklaşımını kullanarak, özellikle kızlara dikkat ederek, ilkokullardaki 
öğrencilerdeki davranış değişikliğinin nasıl etkili bir şekilde 
ölçüleceğine dair pedagojik yöntemlerde kılavuzlar içerir. STEAM’de 
temel yetkinliklerin ve bilgilerin edinilmesiyle ilgili olarak öğrenme 
çıktılarının değerlendirmesini ve hedef gruplar üzerindeki ölçülen 
etkiyi içeren bir etki raporu da entegre edilmiştir.

Doğa Okulları, 6 ülkeden proje ortakları, öğretmenler, eğitimciler, 
STEAM uzmanları ve diğer paydaşların desteğiyle bu Bildirgenin 
oluşturulmasını ve gözden geçirilmesini koordine etmiştir ve 
böylece belgenin güçlü bir Avrupa boyutu içermesini sağlamıştır. 
Bu, Öğretmenin Dijital Araç Seti (DTT)’nin (IO3) pilot uygulamasından 
görüşmeler yoluyla geri bildirim toplanmasını içeriyordu.

Bildirgenin son hali, Çevrimiçi Eğitim Müfredatı (IO2) ve Öğretmenin 
Dijital Araç Seti (DTT)’nin pilot uygulamasına katılan okul liderleri, 
öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı Bilim Günlerinde sunulacaktır. 
Bu Bildirge özellikle aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır:

1. Giriş
2. Ortak Ülkelerdeki Mevcut Durum
2.1 Kıbrıs
2.2 Yunanistan
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2.3 İtalya
2.4 Polonya
2.5 Portekiz
2.6 Türkiye
3. Ortak Ülkelerdeki En İyi Uygulamalar
3.1 Kıbrıs
3.2 Yunanistan
3.3 İtalya
3.4 Polonya
3.5 Portekiz
3.6 Türkiye
4. Odak Görüşme Sonuçları
4.1 Kıbrıs
4.2 Yunanistan
4.3 İtalya
4.4 Portekiz
4.5 Türkiye
5. Davranışsal Değerlendirme Modeli
5.1 Bilişsel Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
5.2 Duygusal Becerilerin ve Genel Sosyal Katılımın Ölçülmesi ve 
Değerlendirilmesi
6. Öğrencilerde STEAM’e Yönelik Davranışsal Değişimi Ölçmek İçin 
Yönergeler
7. IN2STEAM Proje Uygulamalarının Etkisi
8. STEAM Eğitimi İçin Avrupa Bildirgesi Çevrimiçi Ön Hazırlık Toplantıları
 8.1 STEAM Eğitimi İçin Avrupa Bildirgesi Çevrimiçi Ön Hazırlık 
Toplantıları Sonuçları
9. Tartışma ve Sonuç
10. Kaynakça
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ORTAK ÜLKELERDEKI MEVCUT DURUM

Bu bölümde, altı ortak ülkedeki STEAM eğitiminin mevcut durumunun 
bir özeti açıklanmaktadır. Veriler, altı ortak ülkede ulusal STEM veya 
STEAM müfredatını ve atıfta bulundukları notları, ulusal müfredatın 
belirli STEAM unsurlarını içerip içermediğini, kadınların STEAM’e 
katılımını artırmaya yönelik önlemleri ve projeleri, eğitimde mevcut 
disiplinler arası yaklaşımları ve sanatın STEM’e (STEAM) entegrasyon 
örneklerini içerir.

Veriler IN2STEAM projesinin ilk çıktısı olan IO1-Kız Çocuklarının 
Eğitiminde STEAM’in Değeri Raporu kapsamında tüm ortaklar 
tarafından sağlanan araştırma sonuçlarından oluşan ilkokul eğitiminde 
yerel bağlam üzerine masa başı araştırmalarıyla hazırlanmıştır. IO4-
Avrupa Bildirgesi ve Etki Raporu’nun üretim süreci kapsamında 
altı ülkedeki proje ortakları tarafından bu veriler güncellenmiş ve 
Bildirge’de yer almak üzere Doğa Okulları ile paylaşılmıştır.

Kıbrıs’taki Mevcut Durum

Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı, STEM uygulamalarını Kıbrıs 
okullarına entegre etmek amacıyla 2019-2020 döneminde ilköğretim 
altıncı sınıf öğrencilerine yönelik okul sonrası programını hayata 
geçirdi. Kısa bir süre önce pilot uygulama programının 2021-2022 
yılında devam edeceği açıklandı.
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Hükümet ayrıca orta öğretimde STEM uygulamalarını teşvik etmek 
için somut bir plan önerdi (2020-2021); ancak küresel salgın bunun 
gerçekleşmesini etkiledi. Program özellikle öğrencilerin 21. yüzyılın 
vatandaşları ve profesyonelleri için yaratıcılık, problem çözme, 
iletişim ve tasarlama ve analiz etme yeteneği gibi temel becerileri 
edinmelerine yardımcı olacak özgün öğrenme fırsatlarını doğruladı.

Yapılandırılmış bir STEM müfredatı olmamasına rağmen, ilaveten 
bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik de öğretilmekte; 
dersler arasında doğrudan bağlantılar kurulmaktadır. Eğitim sistemi, 
geleceğin global vatandaşlarını şekillendirmede bu tür becerilerin 
önemini kabul ederek 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin 
yetiştirilmesiyle tamamen uyumludur (Kıbrıs Eğitim, Kültür, Spor ve 
Gençlik Bakanlığı - MOECSY, 2016).

Müfredat erken çocukluktan liseye kadar otantik problemleri 
çözmeye, bilgileri ve belirli durumları değerlendirerek eleştirel 
düşünmeye, yeni yaratıcı yollar keşfetmeye ve fikirleri paylaşmaya ve 
iletmeye odaklanır. Ortaokul eğitiminden itibaren sunulan “Tasarım & 
Teknoloji - Dijital Teknolojiler” konusuna Bilim, Teknoloji, Mühendislik 
ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarından konuları 
birleştiren STEM eğitim akımına uygun olduğu için çok önem 
verildiğini de belirtmekte fayda vardır (MOECSY, 2016).
 
IO1 - Kız Çocukların Eğitiminde STEAM Değeri Raporu bağlamında, 
diğer modern endüstrilere (örneğin medya, bankalar) kıyasla 
eğitimde teknolojinin kullanılmaması ve problem çözme becerileri 
geliştirme ihtiyacı da dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda boşluklarla 
karşılaşılmıştır. Ayrıca, ulusal rapor, kızların sadece %3’ünün bilgisayar 
bilimi, %5’inin doğa bilimleri, matematik ve istatistik okuduğu, %5’inin 
mühendislik okuduğu, %15’inin sağlık ve sosyal yardım okuduğunu 
göstermiştir.

Eğitim Bakanlığı, eğitimin her düzeyinde cinsiyet eşitliğini teşvik 
etmeye özel önem vermiştir. Genel olarak, Kıbrıslı öğrencilerin 
çoğunluğu bilime karşı olumlu tutum geliştirmiş olsa da Kıbrıs, 
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PISA sınavlarında AB ülkelerindeki en düşük puanlara sahip ülkeler 
arasında yer almaktadır. 

Yunanistan’daki Mevcut Durum

Ulusal STEM veya STEAM müfredatı zaman zaman bir giriş kursu sunar, 
ancak odak gruplarından toplanan geri bildirimlere göre bu yalnızca 
yükseköğrenimdedir. Yunan eğitim sistemi, okul müfredatının 
oluşturulmasından, zaman çizelgesinden, öğretmenlerin ve diğer 
okul personelinin atanmasından ve dağıtımından Eğitim Bakanlığı’nın 
sorumlu olduğu Avrupa’daki en merkezi sistemlerden biridir.

Öğretmenlerin yeteneğine bağlı olarak, belirli STEAM öğelerini 
içerebilir. Ancak, teknik donanım veya okul altyapısındaki farklılık, 
STEAM etkinliklerinin sahada uygulanmasında hayati bir rol 
oynayabilir. Sonuç olarak Yunanistan›daki çevre okulları tarafından 
benimsenen uygulama yöntemleri, büyük şehirlerde faaliyet 
gösterenlerden farklı olacaktır.

Bazı gösterge niteliğinde girişimler vardır: “The STEM Helenik Eğitim 
Derneği (Ε3 STEM)”, “Bir Kız Gibi Kodla, “STEAM Yunanistan” ve 
“MATAORA”.

Ε3 STEM, STEM metodolojisini çağdaş öğrenme teorileriyle birleştiren 
bir üniversite akademisyenleri, okul eğitimcileri ve okul danışmanları 
topluluğudur.

STEAM Yunanistan, veli dernekleri ve ilgili okulların eğitmenleri 
ile kendi bünyesinde atölye çalışmaları düzenlemekte ve farklı 
disiplinlerin eşit olarak yeniden yorumlandığı bir eğitim modeli olarak 
disiplinlerarası yaklaşımları benimsemektedir.

İtalya’daki Mevcut Durum

İtalyan okul sistemi belirli bir STEAM müfredatı içermese de Eğitim 
Bakanlığı›nın “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell›infanzia e del primo ciclo d›istruzione” (okul öncesi ve ilk 



eğitim döngüsü müfredat için ulusal göstergeler) başlıklı belgesi 
öğrencilerin her eğitim döngüsünün sonunda edinmeleri gereken 
tüm temel becerileri, STEM konularını ve Sanatlarını öğrenmede 
disiplinlerarasılıktan bahsederek listeler.

1961 yılında, önemli eğitim reformu sayesinde, ilk kez üniversitelerde 
teknik lise diplomasına sahip öğrencilerin STEM derslerine 
kaydolmalarına izin verildi. Ayrıca, 2017 ve 2018’de İtalyan Eğitim 
Bakanlığı, “STEM Ayı” ve “STEM: Kadınlar Bir Arada” girişimleriyle, 
cinsiyetten bağımsız olarak herkesin STEM’in ilerlesine yapabileceği 
katkı konusunda gençler arasında farkındalık yaratma niyetini 
gösterdi.

Günümüzde STEAM yaklaşımları, öğrencilerin yaşamlarında 
yaratıcı ve eleştirel düşünürler olmalarına yardımcı olmak için 
benimsenmektedir. “Impresa sociale con i Bambini” tarafından 
finanse edilen “STEM*Lab Scoprire, Trasmettere, Emozionare, 
Motivare” projesi, problem çözme becerilerinin uyarılması ve 
“yaparak öğrenme” yaklaşımıyla çocuklar ve gençler arasında STEM 
konularının öğrenilmesini teşvik eden deneme-yanılma yöntemi 
metodolojisine odaklanmaktadır. 

Polonya’daki Mevcut Durum

Polonya’daki okul müfredatı, öğrencileri gelecekte bilgi aramaya 
ve bilgilerini artırmaya motive etmenin gerekli bir yolu olan dünya 
hakkında bilgi edinmeye çekmeyi amaçlamaktadır. Polonya’daki 
okullar ayrıca dünyaya açıklık veya kişisel ve sosyal sorumluluk 
tutumları aktarmaya odaklanır. Polonya’daki okullar, öğrencilere 
hem bilgi kaynaklarına hem de modern teknolojilere nasıl erişim 
sağladıklarını açıklar.

Polonya’da ulusal STEM veya STEAM müfredatı hem liselerde hem 
de ilkokullarda geliştirilmiştir. Kaynaklar bazı okullarda daha iyi 
donanım ve sınıflar açısından daha fazladır. Ancak, tüm dersler çok 
eğiticidir ve öğrenciler için birçok yeni fırsat sunar.



Konuma ve okul düzeyine bağlı olarak, STEAM’in çoğu öğesi sınıfa 
tanıtılmaktadır. Yaratıcı yöntemler tasarlama becerisi gösteren 
öğretmenler bu unsurları iyi bir şekilde uygulayabilse de, bazı 
okullarda yüksek teknik düzeyde araçlar yoktur.

Polonya’da bu tür girişimlerin sayısı artmakta, örnek olarak STEM 
PW, STEMKIT4Schools, ROBOSTEM ve STEM+A Çevremizde.

STEM PW, liseleri üniversitelere bağlayan bir programdır. Bu, 
okulların modern laboratuvarlara erişmesine ve akademisyenlerden 
destek almasına olanak tanır. Bu projede tasarlanan STEM eğitimi, 
geleneksel öğretim yöntemlerini STEM’in yaratıcı kullanımıyla 
birleştirmektedir.

STEM+A Çevremizde, ilkokullarda uygulanan bir programdır. Proje, 
Sanat’ı STEAM’e entegre ederek öğrencilerin fen, matematik ve 
mühendislik alanlarına ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır.

Portekiz’deki Mevcut Durum

Portekiz hükümeti ve eğitim politikası geliştiricileri, yıllardır bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini güçlendirmek 
için çalışmaktadır. Bu stratejinin ana nedeni, STEM becerilerinin 
ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve yeniliği yönlendirmek için kritik 
öneme sahip olmasıdır. STEM mezunlarının istihdam edilebilirlik 
oranlarının daha yüksek olduğu da bilinen bir gerçektir.

Bunu doğrultuda hükümet tarafından müfredat, öğrencilerin ilkokul 
seviyesinden yüksek öğretime kadar matematik, fen ve teknoloji 
temelli olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca hükümet, 
insanların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak, STEM öğretiminin 
kalitesini iyileştirmek için merkezler de kurmuştur. STEAM yaklaşımı 
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve anlamak isteyen eğitimciler için 
sık sık çalıştaylar düzenlenmektedir (Soyinka, 2019).



Daha spesifik olarak, birinci kademe eğitim (6 ila 10 yaş arası 
çocuklar) küresel bir bakış açısına sahiptir ve matematik, Portekizce, 
çevre ve iletişim konularında temel yeterliliklerin geliştirilmesine 
odaklanır. Günde 8 saat ile tam zamanlı bir eğitim süresinde çalışır. 
Okullar, zorunlu İngilizce öğrenimi, tüm öğrenciler için eğitim desteği, 
fiziksel aktiviteler, müzik öğretimi ve diğer sanatsal uygulamalar ve 
yabancı diller dahil olmak üzere daha fazla müfredattaki etkinlikleri 
sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmanın yolunu açmak için, Portekiz 
eğitim sistemi şimdiye kadar STEM ile ilgili geniş bir ulusal pedagojik 
müfredat reformu gerçekleştirmiş, ulusal ve Avrupa fonlarını verimli 
bir şekilde kullanarak yerel, bölgesel ve ulusal seviyelerde ortaklıklar 
kurmuştur.

Portekiz, STEM’i genç nüfus arasında yaygınlaştırmak ve STEM’i 
eğitimin her düzeyinde teşvik etmek için iki önemli konu üzerinde 
çalışma kararı almıştır:

1. Etkili ve ilgi çekici STEM müfredatı ve öğretim yöntemlerinin 
geliştirilmesi,

2. İyileştirilmiş öğretmen eğitimi ve profesyonel STEM gelişimi. Bunu 
yaparken Portekiz, STEM öğretiminin kalitesini iyileştirmek ve 
özellikle bilim ve teknolojinin popülerliğini ve ilgisini artırmak için 
ulusal, bölgesel veya yerel merkezler kurmuştur ve bu merkezler 
aynı zamanda belirli kampanyalar ve yarışmalar yoluyla da 
desteklenmiştir.

Uygulanan önlemler aşağıdaki sorunları ele almaktadır:

A. İlk ve orta öğretimde STEM müfredatının standardizasyonu 
(müfredat reformu, matematik için ulusal eylem planı, teknolojik 
plan),

B. Nitelikli STEM eğitimi almış öğretmenlerin yetiştirilmesi (teknolojik 
plan, deneysel öğretim, Ciência Viva),
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C. Öğrencileri ortaöğretim sonrası STEM çalışmasına hazırlamak 
(Ciência Viva),

D. Öğrencileri STEM (Ciência Viva, teknolojik plan, Olimpiyatlar, 
etnomatematik, matematiksel plan) için motive etmek,

E. Bilim ve teknoloji politikası geliştirme yoluyla STEM’deki mezun 
sayısını artırmak (bkz. Bölüm 2),

F. Matematiksel ve bilimsel değerlendirmeyi geliştirmek (teknolojik 
plan, matematiksel plan),

G. STEM (teknolojik plan Dijital Gündem) hazırlıkları,

H. İşgücü piyasası ihtiyaçlarının karşılanması.

Başarılı sonuçlara ulaşmak için Portekiz, bir dizi ulusal eylem planının 
yanı sıra bir müfredat reformu ve aşağıda ayrıntıları verilen diğer 
girişimleri hayata geçirmiştir.

• Matematik için Ulusal Eylem Planı
• Bilim için Ulusal Eylem Planı
• STEM Yarışmaları
• Müfredat Reformu
• Teknolojik Plan

Bu amaçlar ve programlar doğrultusunda, bir tane  en iyi uygulama 
belirlenmiştir:

	Ciência Viva (cienciaviva.pt, 2022), okullarda ve kamuoyunda 
bilimsel kültürün tanıtımına odaklanır.

Türkiye’deki Mevcut Durum

Ulusal bir STEM müfredatı olmamasına rağmen, 2015-2019 Stratejik 
Planında STEM eğitimini güçlendirmek için bazı stratejik hedefler 
tanımlanmıştır. Hedeflerin çoğu 7. ve 8. sınıf Teknoloji ve Tasarım 
derslerinin çıktıları ile ilgilidir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] STEM Eğitim 
Raporu, 2016). Buna ek olarak, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek 
için ilk ve ortaokul fen ve matematik öğretim programlarında Fen, 
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Teknoloji, Toplum ve Çevre (FTTÇ) kazanımları tanımlanmıştır (MEB 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2013). 2018 yılında revize edilen 
5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri müfredatı, günlük hayattan bir problem 
veya ihtiyacı tanımlayarak ve ilgili kaynakları, zaman ve maliyeti de 
dikkate alarak bir araç geliştirerek “mühendislik uygulamaları için 
bilim ve girişimcilik” üretmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2017).

YEGİTEK (MEB Yenilik & Eğitim Teknolojileri Genel Müd.) tarafından 
önerilen belge STEAM konularını kapsamaktadır. Mühendislik ve 
teknoloji bileşenleri 4. sınıftan itibaren (10 ve 11 yaş) kapsanmaktadır. 
MEB [MEB] programının STEM müfredatı kapsamında geliştirilecek 
beceriler analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, 
girişimcilik, iletişim, işbirliği gibi yaşam becerileri ile ilgilidir. Bununla 
birlikte, Sanat müfredatı fen konularına referanslar içermesine 
rağmen, Sanatın STEM’e entegrasyonundan söz edilmez. STEM’de 
kızlara odaklanan cinsiyete özgü bir resmi müfredat veya program 
olmamasına rağmen, kızları STEM’de okumaya ve çalışmaya teşvik 
eden birçok girişim vardır.

Nisan 2014’te İstanbul Aydın Üniversitesi, özellikle kızlara odaklanan, 
yetersiz sosyo-ekonomik geçmişe sahip öğrencilerin STEM’e katılımını 
artırmak için “Dezavantajlı Öğrenciler Özellikle Kızlar için STEM” adlı 
bir proje başlatmıştır. Proje, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin, 
yaratıcılıklarının, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin 
geliştirilmesinde; öğrencilerin STEM ile ilgili mesleklere karşı olumlu 
tutumlar oluşturmasına da yardımcı olmaktadır (İstanbul Aydın 
Üniversitesi, 2016).

8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü’nde Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, 
Uçan Süpürge İletişim ve Araştırma Derneği (FBCRA) ile ortaklık 
yaparak “Kızlar STEM Yapabilir” adlı bir etkinlik düzenledi. Vikipedi’de 
giriş yapmayı ve düzenlemeyi öğrenmek için genç kızlar ve erkekler 
etkinlikte bir araya geldiler (tr.usembassy.gov, 2017).

2017 yılından sonra MEB tarafından Fen Bilgisi Öğretim Programında 
yapılan değişikliklerle ilk ve ortaöğretim müfredatına mühendislik ve 
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tasarım bölümleri eklenerek STEM programının etkisi daha belirgin 
hale getirilmiştir (MEB Fen Bilgisi Öğretim Programı, 2018). Milli Eğitim 
Bakanlığı, okul öncesi ve özel kurumlar için STEM uygulamalarını 
tanıtan bir çevrimiçi kütüphane yayınlamıştır (MEB Özel Eğitim 
Kurumları Genel Müdürlüğü, 2019).

STEM eğitimi, sosyal sorumluluk projeleri ile disiplinler arası bir 
yaklaşımla düzenlenmektedir. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye’de STEM ve Kodlama 
Eğitiminin kalite standartlarının belirlenmesi ve öğretmenlere 
gerekli bilgilerin verilmesi amacıyla STEM ve Kodlama Eğitimi 
Standardizasyonu (SOSACT) projesi başlatılmıştır. “Yeşil Kimya 
ile Çevreyi Koruyorum” projesi, okul öncesi dönem çocuklarının 
çevreyi tanıma ve anlama becerilerini inceleyerek, ilgili konularda 
farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır. 5-6 yaş arası okul öncesi 
dönem çocukları yeşil kimya uygulamaları ile ölçme ve değerlendirme 
araçlarından haberdar olacaktır (Çabuk ve Çabuk, 2017).
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ORTAK ÜLKELERDEKI EN IYI ÖRNEKLER

Bu bölümde, disiplinler arası öğretim, sanatın diğer derslere 
entegrasyonu ve kızların STEAM eğitimine katılımına odaklanma 
kapsamında altı ortak ülkedeki en iyi uygulamaların bir özeti 
açıklanmaktadır.

Araştırma kapsamında altı ortak ülkenin tümünde STEAM Eğitimi 
araştırmasına katılan temsili ulusal kurum ve dernekleri sunmanın 
yanı sıra, altı ülkeden ortaklar, bu kuruluşlar tarafından belirlenen 
öncelikleri, dahil oldukları inisiyatifleri, eylemlerinin fizibilitesi ve 
sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurarak verileri belirlenmiştir..

Kıbrıs’taki En İyi STEAM Örnekleri

Kadınların STEM alanına katılımını artırmak amacıyla (kamu ve özel 
sektör) ulusal planda önemli sayıda eylem gerçekleştirilmektedir. 
CARDET, genç kızların STEM’e aktif katılımını teşvik eden AB projelerinin 
bir parçası olmayı seçmiştir. Girls into Global STEM (2016-2019), tüm 
Avrupalı gençlerin, özellikle kızların, STEM konularına ilgilerini ve 
katılımlarını artırarak, bunları küresel sorunlara ilişkin daha geniş 
bir farkındalıkla ilişkilendirerek istihdam potansiyelini artırmayı 
hedeflemiştir (Girls into Global STEM, 2016). Proje, dijital becerilerin 
geliştirilmesi ve özellikle e-Kitapların ortaklaşa yazılması yoluyla 
bu çalışmanın çoğuna olanak tanımıştır. RoboGirls projesi (2020-
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2022), dijital çağda aktif bir rol oynayabilmeleri ve oynayabilmeleri 
için robotik ve dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla STEM’deki 
kızları gelecekte ilgili bir kariyeri düşünmeleri için güçlendirmeyi 
ve teşvik etmeyi amaçlayan bir başka örnektir (RoboGirls, 2020). 
Projede, 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine odaklanan 8-12 
yaş arası öğrencilerle disiplinlerarası deneysel atölye çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler bilimsel ve matematiksel kavramları 
öğrenirken robotik ve kodlama araçlarıyla çalışma fırsatı bulmuştur.

Ayrıca, Kıbrıs’ta özel bir kurum olan Frederic Üniversitesi tarafından 
yürütülen ve daha fazla kadını profesyonel STEM kariyerine teşvik 
etmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonerinin desteğiyle “Tüm 
kadınlara ve kızlara: Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Yolculuğuna 
Katılın” başlıklı bir kampanya hayata geçirilecektir (Frederick 
University, n.d.). Bu kapsamda, Frederick Üniversitesi Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv 
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mimarlık, Mimar Mühendis 
ve İnşaat Mühendisliği lisans programlarına başvuran tüm kadın 
adaylara burs vermektedir. Burslar, öğrenim ücretinin %50’sini 
karşılayacaktır ve öğrencinin üniversitedeki akademik performansına 
göre otomatik yenileme imkanı ile ilk akademik yıl için geçerlidir.

Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi tarafından koordine edilen FeSTEM 
projesi (2019-2022), yükseköğretim öğrencilerinin geleneksel ve 
bilişimsel düşünme açısından zengin medyayı kullanmalarına 
olanak tanıyacak, kızları ve kadınları STEM’de aktif rol almaya teşvik 
edecek yenilikçi bir yöntem geliştirmeyi ve pedagojiyi teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır (FeSTEM, 2019). Anlamlı, paylaşılabilir sergilerin 
yaratılması, öğrencilerin bilim insanı olarak yaratıcı, uygulamalı ve 
tutkulu bir çabayla meşgul olmalarının kendilerinin ve eğitim/işyeri 
beklentilerinin STEM’de aktif rol almalarını sağlamasına izin verdiği 
öncülüne dayanır.

Sorgulamaya dayalı ve probleme dayalı öğrenme gibi disiplinlerarası 
öğretim yaklaşımları Kıbrıs okullarında her düzeyde uygulanan en 
yaygın yaklaşımlar arasındadır. Özellikle Fen, Kimya ve Fizik gibi pratik 
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deneyimlere dayanan dersler, fiziksel olayları anlamak için araştırma 
sürecini takip eder. Öğrenciler hipotezler oluşturur, deneyler yapar ve 
gözlemlerine dayalı olarak sonuçlar çıkarır. Öte yandan, Matematik, 
probleme dayalı öğrenme olarak problem ifadeleri tarafından 
yönlendirilir. Öğrenciler, temel matematiksel kavramların öğretilmesi 
için gerçek dünyadaki problemler ve durumlarla ilgilenir. Tasarım ve 
Teknoloji, STEM’i Sanat ile birleştiren konudur. Öğrenciler, insanların 
günlük yaşamlarında kullandıkları ürünleri planlar, tasarlar ve yaratır.

Yunanistan’daki En İyi STEAM Örnekleri

Yunanistan’da STEAM’in iyi uygulamaları arasında, Four Elements şu 
en iyi uygulama örneklerini işaret etmektedir:

STEM STARS Yunanistan

STEM STARS YUANİSTAN Yarışması, bilim, teknoloji, mühendislik 
veya matematik (STEM) alanlarında özel bir eğilime ve yeteneğe 
sahip 14-18 yaş arası kız öğrencileri desteklemek, öne çıkarmak ve 
ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez Yunanistan’da düzenlenmiştir.

Düzenleyen: SciCo SciCo; Atina’daki ABD Büyükelçiliği ve Eğitim ve 
Din İşleri Bakanlığı’nın desteğiyle

SciCo, amacı bilimsel konuları yenilikçi ve eğlenceli yollarla topluma 
iletmeyi amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. SciCo 2008 
yılında kurulmuştur ve bilim insanları, akademisyenler, eğitimciler, 
sanatçılar ve günlük bilime ilgi duyan kişilerden oluşmaktadır. SciCo 
bir sosyal girişim olarak faaliyet göstermektedir. Eğitim ve Din İşleri 
Bakanlığı ve ABD Atina Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. 
Yarışmaya katılım oranları, özellikle oyunlaştırma ve yarışmalar söz 
konusu olduğunda çocukların STEM’e karşı güçlü bir eğilimi olduğunu 
göstermektedir (scico.gr, 2022).
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Girişimin hedefleri, çocukların kendi seçtikleri bir STEM Scientific 
alanını araştırmaları, araştırma, işbirliği, sunum ve iletişim 
becerilerini geliştirmeleri, bulgularını halka sunma konusunda güven 
kazanmaları, benzer araştırma ilgi alanlarına sahip kişiler, bilim 
adamları ve STEM uzmanlarından oluşan bir ağın parçası olmalarıdır.

Daha fazla bilgi için: https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/ 

@POSTASIS
@postasis projesi, aşağıdakileri mümkün kılan uygun bir platformun 
geliştirilmesi yoluyla gerçek zamanlı sanatsal eğitimi hedeflemektedir: 
Sanal ve fiziksel alan içinde aynı anda farklı katılımcılar tarafından 
erişilebilen (çoklu kullanıcı) gerçek zamanlı kursların kurulması ve 
farklı katılımcılar tarafından hem sanal hem de fiziksel alanda (örneğin 
sanal bir sanat sergisi, bir Nesnelerin İnterneti enstalasyonu) ortak 
sanatsal projelerin oluşturulması, yukarıdaki deneyimleri getiren 
büyük ölçekli coğrafi olarak dağılmış etkinliklerin ve eylemlerin 
desteklenmesi ilgili paydaşlara ve halka (örneğin sanatsal etkinlikler, 
ulusötesi projeler ve seminerler, disiplinlerarası bilimsel deneyler), 
edinilen deneyimlerin yeni eğitim materyali biçimlerine (örneğin, 
e-kitaplar) arşivlenmesi (apostasis.eu, 2022).

Atina Güzel Sanatlar Okulu, Paris-8 Üniversitesi, Omega Teknolojisi, 
Argenia, MAD Acil Sanat Merkezi (MAD) tarafından düzenlenmiştir 
(apostasis.eu, 2022). Proje, yükseköğretim Kurumları tarafından 
koordine edilmiştir. AB ve Devlet Bursları Vakfı tarafından finanse 
edilmektedir.

Bu bağlam, “oyunlaştırma, e-öğrenme, tasarım odaklı düşünme, 
proje tabanlı öğrenme ve yüksek öğretimde teknolojilerin kullanımı” 
yöntemlerini içeren bir Avrupa projesini içermektedir.

Girişimin amacı, en son teknolojilerin “uzaktan eğitim, açık kurslar, 
sanal gerçeklikler ve MOOC’ler için platformlar (apostasis.eu, 2022) 
kullanılarak çağdaş eğitime daha iyi dahil edilmesidir.

https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/
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Çok kullanıcılı deneyleri mümkün kılan gerçek zamanlı eğitim alanı, 
yeni bilgi üretimine yönelik ortak deneyimin arşivlenmesi ve sanal 
alanda fiziksel olarak dağıtılmış eylemlerin desteklenmesi, kapsamlı 
bir şekilde araştırılmadığından, proje yükseköğretim kurumları 
arasında (seminerler ve çalıştaylar gibi) bir inisiyatif olarak başlamıştır.

Daha fazla bilgi için: apostasis.eu/

CanSat
CanSat ulusal yarışması Spin-Space Innovation tarafından 
düzenlenmiş ve ESA ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi tarafından 
desteklenmiştir.

Daha fazla bilgi için: https://cansat.gr/ 

Workshop in Tsalapata
Atölye, Piraeus Bank Group Kültür Vakfı tarafından desteklenen Volos 
Teknoloji ve Endüstri Müzesi olan Tsalapata müzesinin minyatür 
makineleriyle özel ihtiyaçları olan kişilerin temas kurmasına yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://www.piop.gr/

Vodafone Generation Next
Vodafone Generation Next, çocuklar için yeni teknolojiler ve bilim 
hakkında herkes için ücretsiz erişim sağlayan bir STEM becerileri 
geliştirme eğitim programıdır. Vodafone Vakfı, yeni bir eğitim 
deneyimi getirmekle beraber, “bugünün kaşiflerini” hayal ettikleri 
yarının toplumunu inşa etmeleri için desteklemektedir.

Daha fazla bilgi için: https://vodafonegenerationnext.gr/ 

https://cansat.gr/
https://www.piop.gr/
https://vodafonegenerationnext.gr/
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The Hellenic Education Society of STEM
Ε 3 STEM›in amaç ve hedefleri şunlardır: Eğitim öğretim modellerinde 
STEM›in etkin bir şekilde sunulması için en iyi öğretme/öğrenme 
uygulamalarını ve kavramasını sağlamak; uygulamalı öğretim 
projeleri/didaktik senaryo ve müfredat etkinlikleri düzenlemek; 
“Eğitimde STEM” ve “STEM epistemolojisi” kavramlarının açıklığa 
kavuşturulmasına yönelik materyal sağlamak; STEM Eğitimine 
entegre edilmiş Eğitimde “mühendislik pedagojisinin” uygulanmasını 
teşvik etmek; STEM tabanlı laboratuvarların desteğiyle rehberlik 
sağlamak; müfredat modellerinde “eğitimde STEM” uygulaması 
için yenilikçi fikirler ortaya çıkarmak; Yunanistan›da STEM›deki 
eğitimcileri temsil eden ulusal bir meslek birliği oluşturmak ve 
sürdürmek; üye dernekler için temsili bir ulusal görüşü korumak 
ve sunmak; ulusal ve uluslararası düzeyde STEM eğitiminde 
eğitimciler için ortak bir forum sağlamak; yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde diğer kuruluşlar ve paydaşlarla işbirliği yapmak; yerel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde öğretme ve öğrenme süreci için STEM 
epistemolojisinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması için stratejiler 
sağlamak ve kolaylaştırmak; üye derneklere destek sağlamak; 
çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek ve yürütmek; 
ulusal, Avrupa ve Uluslararası projelerde yer almak; uluslararası 
odaklı yayınlar yayınlamak; STEM epistemolojisinin toplum bilincini 
artırmak; “Eğitimde STEM” öğrenme tasarımı etkinlikleriyle bir havuz 
sağlamak.

Kaynak ve etkinlik: Üyelik, materyal, eğitim, tavsiye ve desteğe erişim 
sağlar. (Ε3STEM), öğretmen olarak kariyerlerinin temel yıllarında 
olanları destekleyebilir, temsil edebilir ve öğrencilere ve okullara 
seminerler ve çalıştaylar sağlayarak çalışır.

Daha fazla bilgi için: http://e3stem.edu.gr/ 

The Mathisi STEM Camp at Moraitis School
Mathisi Initiative, Yunanistan’da yenilikçi ve tanınmış eğitim 

http://e3stem.edu.gr/


programlarını açık ve uygun fiyata sunmaya adanmış, kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Vakıflar ve bağışçıları tarafından 
desteklenmektedir. 2019 yazında, Atina’daki Moraitis Okulunda 
Yunanistan’da (ve Avrupa’da) ilk kez MIT destekli bir STEM Kampı 
kurmak için MIT Jameel World Education Lab (J-WEL) ile işbirliği 
yapmıştır. Covid-19 nedeniyle planlanan 2020 kampı yürütüp 
genişletilemese de en kısa zamanda uyarlanabilir programlarla geri 
dönmek için çalışmalar sürdürülmektedir.

Hedef Kitle: Lise öncesi öğrenciler (12 ila 14/15 yaşındaki çocuklar).

Bağımsız ve meraklı öğrencileri, eleştirel ve yaratıcı düşünürleri ve 
problem çözen, meşgul genç yetişkinleri teşvik etmek için lise öncesi 
öğrencilerine uluslararası kabul görmüş mükemmellik ve alaka 
düzeyine sahip programlara yerel ve uygun fiyatlı erişim sağlamayı 
amaçlamaktadır.

2019 Mathisi Kampı, Atina’daki Moraitis Okulunda 1., 2. ve 3. 
Gymnasium1 ‘dan 20 farklı okuldan gelen 60 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 2 haftalık programın maliyeti 650 € idi ve 
öğrencilerin neredeyse dörtte biri için maddi destek alımıştır. Ana 
güzergâhlar boyunca otobüsler sağlanmıştır.

Daha fazla bilgi için: http://matisi.org/ 

CTY Yunanistan – Centre for Talented Youth at Anatolia 
College
Eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında uzun bir geçmişe sahip üç 
kuruluşun stratejik ittifakı, CTY Yunanistan’da Anadolu Kolejinde 
doruğa ulaşmıştır. Anadolu Koleji, Amerika Birleşik Devletlerindeki 
Johns Hopkins Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı, Yunanistan 
ve Güneydoğu Avrupa’ya özgü bir merkez oluşturmak için bir araya 
gelmiştir (cty-greece.gr, 2022).

1  Lise kademesine denk gelen eğitim kurumudur. Türkiye’deki Anadolu ve 
Fen Liselerine denk sayılabilir, başarı yüzdesi yüksek öğrenciler eğitim görmektedir. 

http://matisi.org/
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Hedef Kitle: İlk ve orta öğretim öğrencileri.

Programın amacı, sıra dışı becerilerini ve öğrenme hevesini paylaşan 
akranları ile çevriliyken zorlu akademik çalışmalara katılabilmeleri 
için nitelikli çocuklar için Yaz etkinlikleri düzenlemektir (cty-greece.
gr, 2022).

Daha fazla bilgi için: cty-greece.gr/

Yunanistan’da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bazı projeler

Smart Mathematics Teacher (SMART-MT)

Proje, yenilikçi BİT yöntemlerini öğrenme sürecine entegre ederek, 
öğrencinin matematik öğretimine olan ilgisini teşvik etmeyi ve 
performanslarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Daha spesifik 
olarak, matematik öğretmek ve öğrencilerin eleştirel düşünmesini 
geliştirmek için e-araçlar oluşturulmuştur.

Daha fazla bilgi için: https://smart.erasmus.site/en 

CIRCLE project
Diğerlerinin yanı sıra, CIRCLE projesi, yenilikçi pedagojilerin 
geliştirilmesi yoluyla göçmenlerin eğitim sistemine sosyal 
entegrasyonunu desteklemektedir. Bu proje, ilk ve orta öğretimde 
yeni gelen göçmen/mülteci öğrencilerin önceki öğrenimlerinin 
değerlendirilmesi ve doğrulanması için son teknoloji, etkili araçların 
yayılmasını ve kullanımını artırmayı amaçlamaktadır. Yunanistan’dan 
Aile ve Çocuk Bakım Merkezi ve Almanya’daki Göç Enstitüsü gibi 
çeşitli sosyal aktörlerin katılımı, yalnızca Avrupalı ortaklar arasında iyi 
uygulama ve bilgi alışverişine yol açmakla kalmamış, aynı zamanda 
göçmen çocukların eğitim sistemlerine dahil edilmesi ve yenilikçi 
öğrenme tekniklerinin benimsenmesinde politika oluşturmayı ve 
buna yönelik önlemleri de etkilemiştir.

https://smart.erasmus.site/en
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Daha fazla bilgi için: kmop.gr/

İtalya’daki En İyi STEAM Örnekleri

CESIE, İtalya’daki en iyi STEAM örneklerini şu şekilde sıralamaktadır:

STEM*Lab – Keşfet, ilet, heyecanlandır, motive et
Proje tarihi: 01/03/2019 – 28/02/2023

STEM*Lab, Impresa Sociale con i Bambini tarafından finanse edilen, 
bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerin kazanılması yoluyla çocukların 
yetkinliklerini ve isteklerini güçlendirmeyi amaçlayan bir projedir.

Proje, okullarda STEM eğitimi için yenilikçi metodolojileri ve kaynakları 
denemek için tasarlanmış STEM*Labs adlı yerlerin yaratılmasıyla açık 
bir okul ortamını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ortak bölgeler Sicilya, Campania, Lombardiya ve Piedmont’tur.

Öngörülen proje sonuçları şu şekildedir:

• Okulların ve öğrenme alanlarının iyileştirilmesi yoluyla okulların 
içinde ve dışında ek hizmetlerin etkinleştirilmesi

• Eğitim sisteminin aktörleri arasında ağ oluşturmanın entegrasyonu 
ve genişletilmesi

• Eğitim topluluğunun güçlendirilmesi
• Tekrarlanabilir bir STEM*Lab modelinin prototiplenmesi ve 

yaygınlaştırılması
• “Bir STEM*Lab nasıl oluşturulur” araç setinin gerçekleştirilmesi

Proje, problem çözme becerilerini teşvik ederek ve “yaparak 
öğrenme” felsefesini izleyerek çocuklar ve gençler arasında STEM 
konularının öğrenilmesini teşvik eden tamir etme metodolojisine 
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odaklanmaktadır.

Tüm bu araçlar, IN2STEAM’in sonuçlarını, özellikle okulların, 
öğretmenlerin ve eğitimcilerin çekici metodolojiler aracılığıyla 
STEM’e genç kız öğrencilerin katılımını amaçlayan proje faaliyetlerine 
doğrudan katılımıyla ilgili çıktıları sunmak ve ilham vermek için 
kullanılabilir.

STEMLab’lerin, STEM*Lab projelerindeki eğitim faaliyetleri, 
laboratuvarlar ve etkinliklere ev sahipliği yapabilen çok işlevli alanlar 
olarak oluşturulması, öğrencilerin STEM konularına katılımıyla ilgili 
IN2STEAM etkinliklerine, etkinlikler, genç öğrencilerin (özellikle genç 
kız öğrencilerin) bilimsel konulara ilgisini artıracak laboratuvarlar ve 
disiplinler arası yolların denenmesi yoluyla ilham verebilir.

Konsorsiyum, İtalya’nın en büyük ve Avrupa’nın en büyük dört bilim 
ve teknoloji müzesinden biri olan Milano’da bulunan Ulusal Bilim 
ve Teknoloji Müzesi (MUST) ile işbirliği içinde farklı bilimsel ortaklar, 
okullar ve derneklerden oluşmaktadır. MUST’ın hedefleri arasında 
yenilikçi metodolojileri kullanarak STEM konusunda yeni nesiller 
yetiştirmek yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: percorsiconibambini.it/stemlab/

IN2SAI Bilim Çalışmaları ve Havacılık Endüstrisine Katılan 
Genç Kadınların Artması
IN2SAI, Ekim 2013’ten Eylül 2015’e kadar süren bir Erasmus 
projesidir (Yaşam Boyu Öğrenme Programı). Proje, kadınların 
havacılık endüstrisindeki (AI) düşük katılımıyla ve genel olarak bilim 
araştırmalarıyla bağlantılı zorluklarla ilgilenmiştir.

Proje, farklı eylem ve etkinliklerle, kız öğrencilerin bilimsel alanlarda 
(özellikle havacılıkla ilgili olanlar) yükseköğretime katılımlarını 
artırmayı ve Havacılık Endüstrisine (AI) entegrasyonlarına katkıda 

https://percorsiconibambini.it/stemlab/
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bulunmayı amaçlamıştır.

Kız öğrencilerin ve genç kadınların bilimsel çalışmalara ve yapay 
zeka kariyerlerine olan ilgisini artırmak için proje aşağıdaki sonuçları 
üretmiştir:

A. Mevcut durumun analizi - Kadınların bilimsel çalışmalara ve 
havacılık endüstrisine (AI) katılımının mevcut durumunu açıklamak 
için her ortak ülkede masa başı araştırması ve çevrimiçi anket,

B. Kadınlar, Bilim ve Sanayi arasında Köprü Oluşturma - Genç 
kadınların yapay zeka alanındaki bilimsel kurslara ve kariyerlere 
olan ilgisini artırmak için teknolojik merkezlerin organizasyonu, 
saha gezilerine rehberlik edilmesi ve belirli eğitim programlarının 
analizi,

C. Topluluk Yardımı - Kadınların bilimsel çalışmalara ve yapay zekaya 
katılım fırsatları hakkında toplumu bilinçlendirmek için vaka 
çalışmalarının belirlenmesi ve açık günlerin düzenlenmesi.

IN2SAI projesi, kadın nüfusu arasında yapay zeka alanındaki bilimsel 
çalışmaların ve kariyerlerin çekiciliğini artırmak, kadınların yeterince 
temsil edilmeyen cinsiyet olarak kaldığı alanlarda cinsiyet dengesini 
teşvik etmek istemiştir: Sonuçlar ve faaliyetler, bölgedeki eylemlere 
ilham vermek için IN2STEAM projesi kapsamında iyi uygulama 
örnekleri olarak alınabilir. 

Daha fazla bilgi için: in2sai.eu

Robotics vs Bullying
Robotics Versus Bullying, okullarda robotik kullanımıyla zorbalığı 
önlemeye yönelik bir Avrupa KA3 Projesidir. Proje, 0 ay ila 12 yaş 
ve üstü çocuklar için oyuncak üretiminde uzmanlaşmış bir İtalyan 
şirketi olan Clementoni’nin işbirliğiyle ilk ve orta İtalyan okullarında, 
eğitici oyuncak tasarımına odaklanarak uygulanmıştır.

İlk ve orta okullardan öğrenciler, sınıfta zorbalığın ciddiyetini 

http://www.in2sai.eu
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vurgulayan ve belirli davranışlar hakkında farkındalığı artıran görevler 
hazırlarken birlikte çalışmışlardır. Projenin amacı, öğrencileri ortak 
bir proje üzerinde çalışmaya davet ederek mümkün olan açık ve 
işbirlikçi ilişkileri teşvik etmektir.

Robotik, bir grup içindeki öğrencilerin ilişkilerini güçlendiren bir 
araç olabilir. Robotik kullanımı öğrenmeyi, sosyalleşmeyi, orada 
ve çevrimiçi olarak paylaşmayı ve ekip çalışmasını kolaylaştırır: 
Öğrencilerin oyun sırasında paylaşmaları için gerçek bir fırsat, 
zorbalık konusu hakkında düşünmeleri için bir an oluşturmaktadır.

Bu nedenle, genç öğrencilerin işbirliği, empati ve saygı ile ilgili 
daha fazla sosyal beceri geliştirmelerine yardımcı olma fikri proje 
etkinliklerinin temel direğidir. Sınıftaki ekip çalışması, aidiyet 
duygusunu pekiştirdi ve öğrencileri olumlu ve yapıcı ilişkiler için 
eğiten önyargılı tutumların riskini azaltmaktadır.

Ayrıca projede psikologlar, pedagoglar, öğrenciler ve öğretmenlerin 
katılımıyla okullarda zorbalığın önlenmesine yönelik bir yapı 
oluşturmak amacıyla “Zorbalığa karşı robotik” konusuyla ilgili ilk ve 
ortaokul öğretmenlerine yönelik “Zorbaların Sokakları” adlı bir eğitim 
kursu verilmiştir.

Daha fazla bilgi için: roboticavsbullismo.net

Polonya’daki En İyi STEAM Örnekleri

Polonya’da, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uyarlanmış bir eğitim 
müfredatının geliştirilmesine rağmen, geleneksel öğretim modeli 
olarak adlandırılan model, okullarda hâlâ baskın yaklaşımı 
oluşturmaktadır. Bu nedenle Ulusal Eğitim Ağı projesi Polonya 
okullarını dijitalleşme sürecinde desteklemekte ve eğitim kalitesini 
artırmalarına olanak sağlamaktadır. Bu proje, ağ güvenliğini garanti 
ederken ülkedeki tüm okulları 100Mb/sn’den az olmayan bir hızla 
Wi-Fi bağlantılarına bağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, OSE (Polonya 
Ulusal Eğitim Ağı), teknolojiyi kullanarak hazır ders senaryolarının 

http://www.roboticavsbullismo.net
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sağlanması da dahil olmak üzere dijital biçimde (e-materyaller) 
ücretsiz eğitim materyallerine erişim sağlamaktır.

Aynı doğrultuda, Danmar Computers tarafından belirtildiği gibi, 
Polonya’da ilkokullar ve Üniversiteler için faaliyetleri içeren STEM ile 
ilgili AB projeleri uygulanmaktadır:

STEM PW
Proje, Varşova Teknoloji Üniversitesi Elektronik ve Bilgi Teknolojileri 
Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. Eğitimin kalitesini, STEM bilincini 
yükseltmeyi ve eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

STEMKIT4Schools
Proje, 8-13 yaş arası çocuklarla çalışan uzmanlara, çocuklara/
ebeveynlere yönelik dernek ve kuruluşlara, karar vericilere ve eğitim 
paydaşlarına ve diğer ilgili aktörlere yöneliktir.

ROBOSTEM
Proje, açık eğitim dijital kaynakları ve araçları yaratmayı 
amaçlamaktadır. Amacı, STEM becerilerinin kullanımına dayalı 
müfredat kaynakları sağlamak ve öğrencileri yeni teknolojiler ve 
mikrodenetleyici cihazlarıyla tanıştırmaktır.

STEM+A Around Us
Proje, öğrencilerin fen, matematik ve mühendislik alanlarına ilgisini 
çekmeyi amaçlamaktadır.

Portekiz’deki En İyi STEAM Örnekleri

Portekiz’deki en iyi STEAM örnekleri arasında pinSteam ve Scientific 
World-Mundo Científico bulunmaktadır.
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IPinSteam
Buluşlar dünyasında Fikri Mülkiyet (IP)’nin verimsiz uygulanmasıyla 
sonuçlanan Fikri Mülkiyet bilgisi eksikliğini gidermek için IPinSTEAM 
projesi, bu sorunla yüzleşme prizması altında okullarda ve daha 
özel olarak STEAM eğitiminde fikri mülkiyet stratejilerini köklerinden 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa eğitim kurumlarında Fikri 
Mülkiyet hakkında farkındalık yaratmak için proje, K-12 STEAM 
öğretmenlerinin ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi bir BİT (Bilgi İletişim 
Teknolojileri) destekli eğitim paketi geliştirecektir.

Bu amaca yönelik olarak proje, Fikri Mülkiyet kavramlarının 
STEAM müfredatına entegrasyonunu şekillendirmek için okul 
öğretmenlerinin, eğitim kurumlarının ve STEM bölümlerinin gerçek 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eğitim materyallerini geliştirecek ve 
doğrulayacaktır.
 
İnternet sitesi: ipinsteam.eu/

Scientific World-Mundo Científico
Mundo Científico’nun mesleği eğitim ve bilimsel alanda yaygınlaştırıcı 
etkiyi sağlama, laboratuvar bağlamında ve saha bağlamında pratik 
ve deneysel metodolojiler üzerinde çalışmaktır. Okullar ve kolejler 
gibi örgün öğrenme bağlamlarında ve resmi olmayan öğrenme 
bağlamlarında çeşitli kamu ve özel kurumlarla programlar ve 
projeler geliştirir ve Müzeler, Kurumlar, Belediyeler ve Araştırma 
Merkezlerinin Eğitim Hizmetleri ile çabalarını ifade eder.

Çocukluk, fen öğretimi ve öğrenimine giriş için benzersiz özellikler 
sunan bir psiko-bilişsel gelişim dönemidir. Bilişsel yapıların hâlâ 
gelişen olgunlaşma sürecinin sorgulama, yaratıcılık ve plastisite 
ihtiyacı, yetişkin-çocuk ve çocuk-çocuk arasında kalıcı bir etkileşim 
içinde uygulama yoluyla öğrenmeyi inşa eder.

Mundo Científico, fen alanında okul öncesi eğitim için müfredat 

https://ipinsteam.eu/


33

yönergeleriyle bağlantılı olarak merak uyandıran ve deney yapma 
zevkini artıran etkinlikler önerir. Bu şekilde, çocuklarda mantıksal 
akıl yürütmenin gelişimi desteklenir ve onları günlük eylemlerinde 
daha bağımsız ve sorumlu hale getirir. Her oturumun sonunda, her 
öğrenci, evde, ebeveynleri ve ailesi ile birlikte, tüm kavram setini ve 
edinilen öğrenmeyi keşfetmek için, kendi çalışmalarının ürününü alır.

Mundo Científico’nun eğitim programları, müfredat ile bağlantılı olarak 
okullarda, kolejlerde, anaokullarında ve diğer eğitim kurumlarında 
geliştirilmiştir. Eğitim programları ayrıca parklar ve bahçeler, plajlar 
ve müzeler, vakıflar, belediyeler, şirketler ve araştırma merkezleri 
gibi eğitime ayrılmış diğer yerler gibi yaygın öğrenme bağlamlarında 
da geliştirilir.

Mundo Científico’nun sahip olduğu, çok disiplinli çevre biyologları ve 
mühendisleri ekibinin yanı sıra, çoğunlukla farklı bilimsel alanlarda 
araştırmacılardan oluşan ortak çalışan ekibi mevcuttur.

Özel ihtiyaçları olan gruplara yönelik etkinlikler, gözlemci ve gruba 
eşlik eden teknisyenler/aile üyeleri arasında yakın işbirliği içinde 
ilişkisel tutumları uyandırmayı, özerkliği ve uygulama becerisini 
geliştirmeyi amaçlar. Öneriler, güvenli ve kontrollü bir ortamda 
deneyler gerçekleştirmeye doğru kademeli bir evrime izin vererek, 
materyaller, teknikler ve prosedürlerle temasa odaklanarak 
grupların özelliklerine uyarlanmıştır. Farklı temalar ve etkinlikler 
oluşturmaktan çok, katılımcılarla yapılan oturumlarda çağdaş 
dünyanın bilim ve teknoloji temalarına yer verecek stratejilerin 
uyarlanması amaçlanmaktadır.

Mundo Científico tarafından geliştirilen etkinlikler, kavramsal, motor 
ve duygusal bileşenlerle diyalojik bir şekilde çalışarak bir sevgi 
atmosferinde geliştirilir.

Web sitesi: mundocientifico.weebly.com

Türkiye’deki En İyi STEAM Örnekleri
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Türkiye’de STEM eğitimi konusunda araştırma kuruluşları, 
üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı 
aydınlatıcı raporlar bulunmaktadır. Bazı çıktılar, STEM liderleri için 
profesyonel gelişim programları, STEM kitleri, erken STEM müfredat 
geliştirme, STEM Merkezi Desteği ve Yükselen STEM Eğitimcileri için 
bir program içerir.

Bilgisayar bilimleri öğretimini Sosyal Bilimler ile bütünleştirerek 
disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayan bir eğitim modeli olan 
HAREZMİ projesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı düzey ve türdeki pilot okullarda 
uygulandı. 2019-2020 yılları arasında İstanbul’un 39 bölgesinde 439 
okulda yaklaşık 10.000 öğrenci ve 1.863 uygulama öğretmeni ile 
uygulanmıştır. Ayrıca 27 ilde 810 öğretmene 33 hizmet içi eğitim 
düzenlenmiştir (IPDNE, 2019).

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’deki STEM uygulamalarını 
desteklemek, araştırmayı, ülkenin teknolojik ve bilimsel ivmesini 
artırmak, sosyal ve ekonomik yönden sürekli gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla 2009 yılında STEM & Maker Laboratuvarı’nı 
kurmuştur. The Strategies for Assessment of Inquiry Learning 
in Science (SAILS) ve Mathematics and Science for Life (MASCIL) 
projeleri ile çalışmaları devam etmektedir (STEM LAB, 2017). Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından kurulan BİLTEMM (Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi), STEM alanlarında okullara, öğretmenlere ve öğrencilere 
atölye çalışmaları, projeler ve eğitimler sunmaktadır.

INTED’in (Teknoloji, Ekonomi ve Diplomasi Enstitüsü) eğitim, ekonomi, 
uluslararası ilişkiler ve diplomasi arasındaki mevcut bağlantılara 
ilişkin ortak vizyonunu paylaşan “Girls in STEM Projesi”nde Nobel 
Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ana katkı sunan kişiydi. Proje, küresel 
kültür ve bilim hakkında farkındalık yaratarak kızların STEM’e olan 
merakını erken yaşta teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Projede kızlar 
hem STEM eğitimini hem de bilimsel becerilere yatkınlıklarını diğer 
ülkelerde yaşayan akranlarıyla birlikte keşfetmektedir (GIS Projesi).
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İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Kadın 
Araştırma ve Uygulama Merkezi›ni işletmektedir. 2018 yılında 
İstanbul Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile ortaklaşa “STEM 
girişimciliğinde kadınları nasıl güçlendirebiliriz?” konulu bir çalıştaya 
ev sahipliği yaptı. Bunu 2019 yılında ikinci bir çalıştay izledi: “Kadınları 
STEM girişimciliğinde nasıl güçlendirebiliriz”.

British Council, STEM alanında kariyer yapmayı düşünen öğrenciler 
için bir yarışma düzenledi. Ayrıca 2016 yılında “Science for All Talks” 
serisini başlattılar. STEM alanındaki çalışmalarıyla tanınan kadın 
bilim insanları, farkındalık yarattı ve deneyim ve projeleriyle gençlere 
ilham verdi (britishcouncil.org.tr).

8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü’nde Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, 
Uçan Süpürge İletişim ve Araştırma Derneği (FBCRA) ile ortaklık 
yaparak “Kızlar STEM Yapabilir” etkinliğini organize etti. Genç kızlar 
ve erkekler, Wikipedia’da giriş yapmayı ve düzenlemeyi öğrenmek 
için etkinlikte bir araya geldi (usembassy.gov).
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ODAK GRUPLARIN SONUÇLARI

Bu bölümde, her bir ortağın altı ortak ülkedeki ulusal bağlamda 
uyarladığı nitel metodolojiye odaklanılan, IN2STEAM ortakları 
tarafından yapılan araştırma sunulmaktadır. Bu amaçla, ilköğretim 
öğretmenleri, STEM alanlarındaki kadın uzmanlar, sanat ve tasarım 
uygulayıcıları ve ilkokul öğrencilerinin velileri ile altı ülkede ortaklar 
tarafından yüz yüze ve çevrimiçi (Covid-19 durumu nedeniyle) odak 
grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Odak grup görüşmelerinde katılımcılar, STEAM öğretmenleri ve 
uzmanlarının ihtiyaçları ve zorlukları ile kızların STEAM eğitimine 
katılımını artırmada uygulanan zorluklar ve stratejiler hakkında 
görüş ve önerilerini paylaştılar. Altı ülkeden 91 katılımcının verileri, 
“Kız Çocuklarının Eğitiminde STEAM’in Değeri”ne ilişkin IN2STEAM 
IO1 Raporunun bir parçası olarak altı ülkedeki ortaklar tarafından 
toplandı ve analiz edildi ve sonuçların kısa bir özeti olarak bu bölümde 
sunulmuştur.

Tüm ortaklardan oluşan katılımcıların profili aşağıdaki tablo ve 
grafiklerdeki gibi özetlenebilir:
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Tablo1: Odak Grup Görüşmesi Katılımcılarının Profili

Katılımcı sayıları 1nci Odak Grup 2nci Odak Grup Görüşme Oturumları

Ebeveynler 12 11 22

Öğretmenler 30 12 49

Kadın STEM 
Uzmanları

7 3 12

Sanat tasarımcıları 9 5 8

Toplam 58 31 91

Kaynak: IN2STEAM IO1 Kız Çocuklarının Eğitiminde STE(A)M’in Değeri 
Raporu

Görsel 1: Odak Grup Görüşmesi Katılımcılarının Profili

Kaynak: IN2STEAM IO1 Kız Çocuklarının Eğitiminde STE(A)M’in Değeri 
Raporu
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Kıbrıs’taki Odak Grup Görüşmelerinin Sonuçları

STEAM öğretmen ve uzmanları, ihtiyaç ve zorlukları ile ilgili olarak, 
fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bir araya getiren 
bir proje ile pedagojik ve teknik yönlere odaklanarak öğrenme 
fırsatı sağlayacak bütünsel bir eğitim programının başlatılmasının 
önemine değinmiştir. Bu bağlamda, okul içinde farklı disiplinlerden 
öğretmenler arasında sinerji fırsatları yaratılacaktır. Ayrıca, daha 
kısa eğitim seminerleri ek katılımcıların eğitilmesi için bir araç olarak 
hizmet edebilir. Öğretmen ve uzmanklar, materyalle birlikte, tüm yeni 
yöntemlerin/yaklaşımların pilot test edilmesi ve teknolojinin sınıfa 
entegre edilmesi konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca, belirli konular ve belirli öğrenme çıktıları için değerlendirme 
yöntemlerini netleştirmek de elzemdir. Diğer zorluklar arasında, şu 
anda okulların donanımlarının yetersiz olması nedeniyle öğrencilerin 
yaşına bağlı olarak ekipman sağlanması da yer almaktadır.

Kızların STEM’e katılımında karşılaşılan zorluklarla ilgili olarak, bazı 
katılımcılar cinsiyetin öğrenci seçimiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve 
toplumda değişiklik olduğunu ve birçok kız çocuğunun ağırlıklı olarak 
erkek egemen olan programlarda okumayı tercih ettiğini ifade ettiler. 
Onlara göre sistem kızlara uygulamalı dersleri seçme konusunda 
eşit fırsat tanıyor ve kızların STEM’e katılmaktan vazgeçirilmediğini 
söylediler. Buna karşılık, diğer katılımcılar kızlardan STEM eğitimine 
ilginin sınırlı olduğunu ve okullarda kalıp yargıların olduğuna 
inandıklarını iddia ettiler. Kızlara STEM öğretimi ile ilgili olarak 
öğretmenler, bu derslerde bazı öğrencilerin algıları dışında, fen 
ve matematiğin her iki cinsiyete nasıl davrandığı arasında bir fark 
görmediklerini ve cinsiyetler arasında ayrım yapmamaya çalıştıklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca hem Matematik hem de Fen bilimlerine 
kızlardan çok ilgi gördüklerini ve malzeme ve araçlarla deney 
yapmaya cesaret ettiklerini belirtmiştir.
 
Kızların STEAM’e katılımını artırmak için uygulanan stratejilerle 
ilgili olarak, öğretmenler sınıfta teknolojik araçların (örneğin arı 
robotları) kullanılmasının kızlar için en çekici paradigma olabileceği 
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fikrini desteklemiştir. Diğer öğretmenler, STEM öğretimi için farklı 
bir yaklaşımın gerekli olmadığına inanmakta ve otantik öğrenmeye 
odaklanmak yerine kızlar ve erkekler için belirli bir metodoloji 
izlememektedir (örneğin, proje tabanlı ve uygulamalı dersler). Farklı 
yaklaşımların kullanılması yaşa ve öğrencinin özelliklerine bağlıdır. 
Bu nedenle, fırsat eşitliği sağlamak ve kız çocuklarını da erkeklerle 
aynı şekilde faaliyetlere dahil etmek başka bir iyi stratejidir.

Yunanistan’daki Odak Grup Görüşmelerinin Sonuçları

Hedef gruplar, kızların okulda aldıkları mevcut teşviki yeterli buluyor 
ve bu durum onları STEM kurslarına katılmaya motive etmek için 
yeterlidir.

Daha spesifik olarak, ankete katılanların %24’ü kızların kendilerini 
STEM dersleri almaya teşvik edebilecek motivasyon aldıklarını 
söylerken, %20’si sunulan motivasyonların yeterli olmadığını 
söylediler. Yanıt verenlerin çoğunluğu, kızların STEM kurslarında 
tercihlerini artırmak için gerekli becerileri sağlamak için STEM 
hakkında daha fazla eğitim materyaline mi yoksa öğretmenlere mi 
ihtiyaç duyduğu konusunda kararsız görünmektedir.

Çocukların ilgilerini ve “rekabetçilik içgüdülerini” harekete geçirmek 
için daha iyi donanıma, daha iyi eğitime ve daha fazla etkinliğe 
ihtiyaç vardır. Her şeyden önce, öğretmenleri belirli eğitim birimlerini 
kapsamanın stresinden kurtarılması gerekir. Öğretmenlerin bunun 
yerine daha fazla donanıma ve öğrencileri daha fazla motive 
edebilecek STEM programlarının sunumuna ihtiyaçları vardır.

Bazı öğretmenler üniversitedeki eğitimleri sırasında STEM öğretim 
yöntemleri hakkında gerekli bilgileri edinme fırsatı bulamamışlardır. 
Bu nedenle, öğretmenlerin sınıfta bazı uygulamalı araç derslerine 
giriş ile birlikte STEM öğretim yöntemleri üzerine bazı seminerlere 
katılmaları önerilmiştir.

İhtiyaç duyulan şey, öğrencilerin ilgisini çekecek basit deneylerin 
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yapılmasını sağlayan, bu konuda uzman kişilerden destek alan ve 
konuyla ilgili sesli/görüntülü materyallerdir.

Bazı iyi önlemler, öğretmenlerin kendi konularının uygulamalarını 
pratikte göstermelerini içerir. Bu şekilde konularının günlük 
yaşamdaki uygulamalarına örnekler verebilirler. Öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar çok duyusu teşvik edilmeli: optik, akustik vb; 
bu yaklaşım içinde sanat da kullanılabilir.

Öğrencileri onlardan ilham almaya ikna etmek için öğretmenler 
STEM yöntemleri konusunda eğitilmelidir. STEM kurslarının eğitim 
süreci daha fazla tanıtıma sahip olmalı ve özellikle STEM eğitiminin 
sonuçları, herkesin bu sürecin faydalarını takdir etmesi için daha 
geniş düzeyde halka (örneğin ebeveynler) sunulmalıdır.

Öğrenciler daha fazla işbirliği yapmalı ve STEM programları 
kapsamında birlikte çalışmalıdır. Bu proje daha fazla veliye sunulmalı 
ki öğretmenleri desteklesinler ve STEM›in değerine inansınlar. 
Öğretmenler, STEM eğitimcileri tarafından geliştirilen değişikliklere 
karşı daha esnek olmalıdır.

İtalya’daki Odak Grup Görüşmelerinin Sonuçları

Covid-19’un acil durumu nedeniyle CESIE, çevrimiçi bir ortam 
(GoToMeeting) kullanarak ve ayrıca her hedef grup için çevrimiçi 
anketler kullanarak odak grupları (FG’ler) düzenledi. FG’lerin temel 
amacı, İtalya’da ve özellikle ilköğretimde STEAM eğitimi dünyasının 
nasıl işlediğini ve cinsiyete dayalı öğretim yöntemleri ve İlköğretimde 
STEAM öğrenimi üzerine açık kaynak odaklı geliştirme yoluyla kızların 
STEM alanlarına ilgisini artırma ve beslemedeki rolünü araştırmaktı. 
Ayrıca, öğrencilerin velileri, özellikle çocuklar ve STEAM konuları 
arasındaki ilişki açısından, konu hakkında görüşlerini bildirmek üzere 
FG’ye davet edilmiştir. STEAM uzmanları ve sanatçıları, nihayetinde 
tüm öğrenciler için STEAM eğitimi ve kariyer fırsatları konusunda 
farkındalık ve ilgi uyandırabilecekleri için davet edildiler. Genel 
olarak, 15 kişi çevrimiçi FG’lere katılmayı kabul ederken, bir diğer 
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10 kişi de çevrimiçi görüşmeleri tamamlamak için uygun olduklarını 
doğruladılar.

FG’nin ikinci amacı, İtalya’daki STEAM eğitiminin mevcut durumunu 
en son teknolojiyle sunan masa başı araştırması ile ilgili hedef 
grupların geri bildirimlerini toplamaktı (sonuçlanan bilgiler başka bir 
belgede yer almaktadır).

FG’lerin öğretmenler, STEM uzmanları ve sanatçılarla birlikte 
sorularına verilen yanıtların analizinden, katılımcılardan birçok 
önemli öneri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlere göre, okulların 
çoğu STEM ile ilgili öğrenme süreçlerini sınırlayan teorik bir 
yaklaşım izliyor: Derslerinin verimliliğini artırmak için pratik bir 
öğrenme yaklaşımı geliştirmek için daha fazla fırsata sahip olmak 
istemektedir. Ayrıca, FG’lerin katılımcıları ve görüşmeler, okulların 
kaynaklarını güncellemeleri ve uygulanan teorik metodolojilerle 
uyum sağlamak için sınıflarda daha fazla teknoloji tanıtmaları 
gerektiğini vurgulamıştır: Öğretmenler, öğrencileriyle uygun bir 
laboratuvar yaklaşımı oluşturmak için daha fazla araç ve yeterli 
alan talep etmektedir. Bu görüşlerden, öğretmenlerin pratik ve 
deneysel yöntemlere dayalı hedefli eğitim kurslarına katılma 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. STEM konularını öğrencileri için daha 
çekici hale getirmek için öğretmenlerin teknolojik cihaz ve araçların 
kullanımındaki becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir: Katılımcılar, 
okul öğretmenlerine ve STEM uzmanarına eşlik edebilecek araçların 
geliştirilmesi üzerinde çalışmanın önemli olduğu konusunda 
uzlaşmıştır. Bir yandan, öğretmenlere ve öğrencilere STEM eğitimi 
için yapı, ekipman ve materyallere erişimde esneklik sunan daha 
teknolojik cihazlara ve öğrenme alanlarına ihtiyaç duyan okullarda 
sınırlamalar vardır. Öte yandan, öğretmenlerin endişeleri mevcuttur: 
derslerde kendilerine yardımcı olabilecek teknolojik cihaz ve araçları 
kullanma becerilerini geliştirmeleri ve derslerini öğrenciler için daha 
ilgi çekici ve daha pratik bir yaklaşıma yönlendirmeleri gerekmektedir. 
STEM öğretiminde üzerinde durulması gereken bir diğer unsur da 
multidisipliner yaklaşımdır: Fen ve matematik derslerinde sanat 
ve beşerî bilimlere ait unsurların kullanılması, öğrencileri öğrenme 
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sürecinde yaratıcılığı kullanmaya iten pratik bir yaklaşımdır. 
Ayrıca STEM yaklaşımı, sorgulama ve eleştirel düşünmenin çeşitli 
fenomenleri açıklayabileceği gerçeğini vurgulamaktadır. İyi bir STEM 
öğrenme ortamında, öğrenciler gerçek problemlerle uğraşırlar: 
Sınıfta ortaya çıkan problemlere çözüm bulmada oynayacakları rolleri 
vardır. Bu durumda öğretmen, önceden tanımlanmış cevaplarla 
bir uzmandan çok bir rehber görevi görür, öğrencilerine eleştirel 
düşünmenin kullanımında yardımcı olur, hikâye anlatımı ve beynin 
önemli alanlarını da kullanan kodlama kullanımı gibi farklı bileşenleri 
birleştirir ve kullanır. Yaratıcılığı geliştirir. İtalya’daki FG’lerden ortaya 
çıkan bir diğer unsur, toplumumuzdaki ince ön yargının varlığıyla 
ilgilidir: Mevcut eşitsizlik, eğitim sistemindeki boşluklar ve farklılıklarla 
beslenmektedir. Kızların STEM kariyerlerine erişimini sınırlayıcı 
kültürel mirasın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır..

Portekiz’deki Odak Grup Görüşmelerinin Sonuçları

İhtiyaçlar ve Zorluklar
Laboratuarlar ve etkinlikler sırasında, üstesinden gelinmesi gereken 
bazı zorluklar ortaya çıkmıştır: Örneğin, sınıflarla yapılan açık 
görüşmeler sırasında düzenin sağlanmasıyla ilgili zorluklar.

Ayrıca INOVA, bazı öğretmenlerin STEAM metodolojisi hakkında 
bilgisi olmadığını ve bunun (bazen) bir sorun olduğunu tespit etti, 
çünkü STEAM uzmanlarının tüm adımları açıklamaları ve araç setini 
ve metodolojinin amacını açıklamaları gereksinimi mevcuttur. 

Kızların STEAM’e katılımını artırmak için karşılaşılan zorluklar ve 
uygulanan stratejiler:

Etkinlikler sırasında, özellikle kübizm etkinlikleri sırasında, kızların 
bakış açılarına yer açma fırsatı bulduk, bu bölüm kızların etkinliklere 
katılımını geliştirmek, motive etmek ve eleştirel düşünmelerini 
geliştirmek açısından önemliydi.
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Kızlarda eleştirel düşünmeyi geliştirme alanı göz önüne alındığında, 
STEAM uzmanları öğrencilerin sesini ve düşüncelerini dinlemek için 
grup grup hareket etmiş, grubun nasıl çalıştığını ve grup içinde alanın 
ne kadar eşit olduğunu gözlemlemiştir.

Sanat ve bilim dünyasındaki kadınlardan örnekler vermek önemlidiri 
çünkü kızların bu dünyaya katılım için alanları olduğu fikrini yaratmıştır. 
Sınıftaki kızlar için bilim ve sanat kariyerine sahip olmak ilham verici 
olmuştur. Bu durum geleceğe dair iyi bir vizyon oluşturmak ve kız 
çocuklarına kapıların açılması açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’deki Odak Grup Görüşmelerinin Sonuçları

Kurum içi öğretmen eğitimleri yılda en fazla üç kez yapılır ve Doğa 
Okulları öğretmenleri tarafından faydalı olarak değerlendirilmektedir. 
Eğitimler sınıf yönetimi, uygulama, çevrimiçi araçlar, ölçme ve 
değerlendirmeyi kapsar. Bazıları robotik ve kodlamayı da kapsar. 
Eğitimler, branşlar tarafından yürütülüyorsa ve uygulamalı etkinlikler 
içeriyorsa bu daha da faydalı kabul edilmektedir. Derslerin zorunlu 
hale getirilmesinde ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmesine 
karşı ilgileri vardır. Sanat öğretmenleri ayrıca müzelere ve sanat 
galerilerine ziyaretler düzenlerler. Ebeveynler için yıllık oryantasyon 
toplantıları da çok faydalı olarak algılanmaktadır.

Katılımcılar, dersler ve seviyeler arasında etkileşime izin vermek 
için diğer okul türlerini ve disiplinleri dahil etmek istemektedir. İyi 
uygulamalar ve projeler platformlarda ve sergilerde yer almalıdır. 
Kaynaklar gerçek yaşam durumlarıyla bağlantılı olmalı ve soyut 
kavramlardan ziyade somut kavramlar içermelidir. Atölye çalışmaları 
ve uygulamalı etkinlikler de tercih edilen diğer yöntemlerdir.

Öğretmenlerin problem çözme, işbirliği, yaratıcılık, yenilikçilik ve 
bilimsel düşünme gibi becerileri geliştirerek, proje yoluyla öğretmeyi 
öğrenmekten yararlandıkları konusunda bir görüş birliği vardır. 
Ebeveynler, örneğin STEM Ailesi Atölyeleri aracılığıyla daha fazla 
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katılım görmek isterler.

Ebeveynler, akademik başarıdan ziyade bilişsel ve duygusal gelişime 
odaklanma ihtiyacı hissederler. Yaratıcı düşünme ve esnekliğin 
desteklenmesi gerekir. Öğrenme çıktılarını sergilemek için bilim 
fuarları, festivaller ve sergiler gibi sınıf temelli ek etkinliklere ve 
satış noktalarına ihtiyaç vardır. Mentor öğretmenler hem gözlemler 
yoluyla hem de derslerin ortak sunumu yoluyla diğer öğretmenlere 
faydalı olacaktır.

Cinsiyete dayalı basmakalıplar engelleyici bir faktör olarak 
görülmektedir. Kızların ilgisini çekecek müfredat dışı etkinliklerin 
eksikliği bulunmaktadır. STEM öğretimine sanat ve beşeri bilimlerin 
dahil edilmesiyle sağlanabilecek cinsiyete dayalı öğretimde 
bir farklılaşma yoktur; harici etkinliklere ve mekanlara yapılan 
ziyaretler de motive edici olabilir. Kızlar, konuların erkeklere göre 
uyarlandığı önyargısına dayanarak robotik, bilim ve mühendislikten 
çekinmekteler. Erken yaşta evlilik, kızların STEM kariyerine sahip 
olmalarını engelleyen bir diğer sorundur.

Ders amaçlarını öğrenme etkinlikleriyle eşleştirmek en zoru 
olduğundan, disiplinler arası yaklaşım artırılmalıdır. Öğretmenler 
için yaratıcılığın önemi göz önüne alındığında, Sanat ve Tasarım 
Düşüncesinde ek eğitim gereklidir.

STEM’deki cinsiyet farkının Avrupa genelinde ortak bir sorun olduğuna 
dair bir inanç mevcut. Kızları motive etmek için yenilikçi yöntemler ve 
kaynaklar oluşturulmalıdır. İyi uygulamaları toplamak ve paylaşmak 
için ortaklık içinde çalışmak, sorunu çözmek için ideal bir yaklaşım 
olarak görülüyor.
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DAVRANIŞSAL DEĞERLENDIRME MODELI 
(BAM)
STEAM öğrenimini (sanat ve tasarım ilkelerini bilim eğitimine 
uygulayarak) ilköğretimde toplumsal cinsiyeti kapsayıcı yöntemlerle 
bütünleştiren yenilikçi bir eğitim yaklaşımını teşvik etmek ve 
yönlendirmek ve daha fazla kız çocuğunu STEM alanlarına çekmek 
için eğitimde basmakalıp olmayan seçimlere yönelik olumlu bir 
tutum değişikliğini teşvik edecek metotlar ve kaynaklar, IN2STEAM 
projesinin en önemli amaçları arasındadır.

Bu amaçla IN2STEAM proje konsorsiyumu, STEAM’deki yetkinliklerin 
kazanılmasını olduğu kadar STEAM kavramlarıyla ilgili öğrencilerin, 
özellikle genç kızların, öğrenme süreci üzerindeki etkisi ve öğrencilerin 
öğrenmesi, tutumları ve davranışları dahil olmak üzere davranış 
değişikliklerini değerlendirmek ve izlemek için özel bir Davranışsal 
Değerlendirme Modeli (BAM) geliştirmiştir.
IN2STEAM projesi, bilişsel becerilerin yanı sıra IO3 -İlkokul Düzeyinde 
STEAM Aktivitelerini İçeren Öğretmenin Dijital Araç Seti (Digital 
Teacher’s Toolkit [DTT] with STEAM Activity Kit for Primary School) 
etkinlikleri sırasında öğrenciler tarafından geliştirilen yeterliliklerin 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak sosyal ve 
duygusal becerilere dayalı bir STEAM yeterlilik modeli değerlendirmesi 
önermiştir.

IN2STEAM proje konsorsiyumu, öğretmenler tarafından derslerde, 
özellikle de STEAM Lab’lerinde kullanılmak üzere bir dizi ders planı 
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geliştirmiştir. Bu ders planları BAM becerileri ile uyumludur ve bu 
nedenle belirli ders planları bilişsel, sosyal ve duygusal beceriler 
de dahil olmak üzere belirli bir dizi becerinin geliştirilmesine izin 
verecektir. STEAM Lab’leri sırasında her bir becerinin izlenmesini ve 
değerlendirilmesini desteklemek için üç tanımlayıcı düzeyden oluşan 
bir ölçek tanımlanmıştır.

IN2STEAM Davranışsal Değerlendirme Modeli (BAM), öğretmenler ve 
kadın STEAM uzmanları tarafından değerlendirilen eşit düzeyde ilgili 
10 beceriyi tasvir etmektedir. Ayrıca öğretmenler için BAM dağıtımını 
desteklemek için bir dizi araç hazırlanmıştır. Bu araçlar, öğretmenlerin 
öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine ve böylece yeterliliklerinin 
değerlendirilmesini kolaylaştırmalarına izin verir. BAM yayılımı, STEM 
Lab’lerin uygulamalarıyla örtüşecek şekilde düzenlenmiştir.

Bilişsel Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Biliş, düşünme ve deneyimler yoluyla anlamanın zihinsel sürecini 
ifade eder. BAM’a göre, ihtiyaç duyulan bilişsel beceriler arasında 
bilgi yönetimi ve işleme (karar vermek için ilgili verileri belirleme, 
toplama, işleme ve kullanma) eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme, 
problem çözme becerileri, bilimsel araştırma, yaratıcılık ve 
hesaplamalı düşünme yer almaktadır. BAM Modeli ve IN2STEAM 
Laboratuvarlarından, aşağıdaki becerilerin ilkokullar için en uygun 
olduğu belirlenmiştir:

• Problem çözme
• Öğrencilerin araştırma sürecinde ortaya çıkan zorluklarla başa 

çıkması
• Öğrencilerin bir problemi derinlemesine araştırması (örneğin, 

araştırma sürecinin bir parçası olarak deney)
• Öğrencilerin bir problemi çözmek için belirli stratejiler kullanması
• Öğrencilerin misyonları ve belirli görevleri yerine getirmesi
• Eleştirel düşünce
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• Öğrencilerin bir sorunu çözmenin farklı yollarını bulmaları (örneğin, 
yapılarını nasıl destekleyecekleri, araçlarını nasıl hareket ettirecekleri)

• Öğrencilerin test edilecek ve doğrulanacak bazı kriterlere 
ve hipotezlere dayalı olarak ürünlerini ve olası prototiplerini 
değerlendirmesi

• Öğrencilerin farklı teknikleri test eden prototipler oluşturmak için 
farklı malzemeleri keşfederken nihai ürünlerini geliştirmek için daha 
karmaşık yollar araması

• Öğrencilerin verilen görev üzerinde çalışmaya başlamadan önce 
talimatları analiz etmeleri

• Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme
• Girişimcilik
• Teknolojik okuryazarlık

Tüm bu bilişsel beceriler, IN2STEAM Konsorsiyumu tarafından 
oluşturulan ve öğrenciler için Etkinlik Kitinde toplanan bazı önceki 
ders planlarında her ülkedeki IN2STEAM Laboratuvarlarında 
gençlerle yürütülen aktivitelerin bir parçası olarak geliştirilmiştir.

Duygusal Becerilerin ve Genel Sosyal Katılımın Ölçülmesi ve 
Değerlendirilmesi

İletişim becerileri gibi sosyo-duygusal becerilerin yanı sıra özgüven, 
öz farkındalık ve kişilerarası beceriler göz önüne alındığında, 
bunların her zaman doğal olarak oluşmadığı ve öğrencilerde açıkça 
geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, görevlerin çoğu 
karmaşık ve birbiriyle ilişkilidir ve tek bir kişinin çabasıyla değil, 
etkili ekip çalışmasıyla başarılabilir. IN2STEAM›deki pedagojik 
yaklaşımın temel bir yönü, kadınların STEM alanlarında yeterince 
temsil edilmemesinden kaynaklanan toplumsal cinsiyet eşitliğine 
odaklanırken, BAM, IN2STEAM Laboratuvar uygulamaları sırasında 
derinlemesine araştırılan kilit beceriler olarak özgüven ve öz 
farkındalığın değerlendirilmesine odaklanmıştır.
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IN2STEAM projesi, BAM’a göre aşağıdaki sosyal ve duygusal becerileri 
içerir:

• Özgüven
• Öz farkındalık
• Kişilerarası becerileri
• İletişim yetenekleri

IN2STEAM Laboratuvarlarında öğrencilerin katılım düzeyi çok yüksekti 
ve geleneksel olmayan malzemelerle (örneğin geri dönüştürülmüş 
malzemeler) çalışmak ve etkinlikleri geleneksel sınıflardan çok 
farklı olan laboratuvarlarda yürütmekte kendilerini rahat ve motive 
hissettiler. Öğrenciler ayrıca cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve öğrenme 
yeteneği, sosyo-kültürel arka planı vb. ne olursa olsun tüm sınıf 
arkadaşları dahil olmak üzere akran grupları halinde çalışmaktan 
(hem erkekler hem de kızlar, eşit bir coşku ve tutkuyla eşit olarak 
katkıda bulundular) memnun oldular. Genel olarak tüm öğrenciler, 
öğrenme güçlüklerine, dil engellerine ve cinsiyete rağmen etkinliklere 
katıldılar.

Laboratuvarlarda geleneksel eğitimin yerini STEAM eğitimi ve dijital 
cihazlar, robotlar vb. kullanan karma bir öğrenme ortamı aldı. 
Etkinlikler, çocukların gruplar halinde oturabileceği ve hem bilişsel 
ve sosyal hem de kişilerarası becerilerinin gelişimini desteklemek için 
geleneksel olmayan alanlarda ve atölyelerde gerçekleştirilmiştir.
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ÖĞRENCILERDE STEAM’E YÖNELIK 
DAVRANIŞSAL DEĞIŞIMI ÖLÇMEK IÇIN 
YÖNERGELER
Davranış değişikliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 
laboratuvarlar sırasında ve sonrasında laboratuvarlarda yer alan 
tüm eğitim paydaşları (öğretmenler, okul müdürleri, kadın STEAM 
uzmanları, veliler), öğrencilerin becerilerini nasıl geliştirdiklerini, 
hissettiklerini ve hem bilişsel hem de sosyo-duygusal becerilerini 
nasıl geliştirdiklerini paylaşma ve yansıtma fırsatı bulmuştur.

Tüm bilgileri toplamak için, öğrencilere başlangıçtaki tutumlarını, ilgi 
alanlarını ve becerilerini değerlendirmek ve daha sonra IN2STEAM 
Laboratuvarlarına katıldıktan sonra ilgilerinin nasıl geliştiğini ve 
nasıl değiştiklerini görmek için belirli anketler (etkinlik öncesi ve 
sonrası anketler) uygulanmıştır. Ayrıca öğretmenlerden, STEAM 
uzmanlarından ve velilerden de geri bildirimler alınmıştır.

Öğretmenler için BAM dağıtımını desteklemek için bir dizi araç 
hazırlandı. Bu araçlar, öğretmenlerin öğrencilerin ilerlemesini 
takip etmelerine ve böylece yeterliliklerinin değerlendirilmesini 
kolaylaştırmasına olanak tanımaktadır:
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1. Her birinde bir anket dağıtılan iki paylaşım oturumu

2. Bir Öğretmen Günlüğü

3. Bir Öğrenci STEAM iş birlikli çevrimiçi beyaz tahta ve öğrenciler LAB 
sayfası.

Birinci ve İkinci Paylaşım Oturumları
IO3 ve IN2STEAM Laboratuvarlarının gerçekleştirilmesi kapsamında 
öğretmenler, öğrencilerine uygulamaların nasıl olacağını bildirmek 
için bazı paylaşım oturumları düzenlemiştir. Bu oturumlar öğrencileri 
STEAM Laboratuvarları ile tanıştırmış, aynı zamanda BAM’da 
öngörülen ilk etkinliklerin başlangıcını da tanıtmıştır.

Öğretmenlerin sınıfla paylaşım faaliyetleri STEAM açısından zemin 
hazırlamıştır. Bu paylaşım oturumu, STEAM kavramı ve öğrencilerin 
STEAM hakkındaki önceki bilgilerini, STEAM›e olan ilgilerini ve STEAM 
Labs›ı başlatma motivasyonlarını keşfetmek hakkında bir tartışmayı 
içermektedir.

Bu oturumda öğrenciler, öğretmenin de ortamı hazırlamasına 
yardımcı olan basit bir anketi (ön anket) yanıtladı. Anket hem 
öğretmenlerin hem de ortakların öğrencilerin STEAM konularına 
yönelik farkındalık, ilgi ve motivasyon düzeylerini anlamalarına 
yardımcı olmuştur..

Bu anket, uygulamanın sonunda (anket sonrası) tekrar 
cevaplanmıştır, böylece öğrencilerin STEAM için farkındalık, ilgi ve 
motivasyon açısından meydana gelen değişiklikleri karşılaştırmaya 
ve STEM Laboratuvarlarının öğrenciler üzerindeki etkisinin bir kısmını 
anlamaya izin verilmiştir.

Öğretmenin Günlüğü
Her aktivitede öğrencilerin ilerlemeleri hakkında bilgi toplarken 
öğretmenleri ve ayrıca STEAM uzmanlarını desteklemek için aktivite 
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başına bireysel sayfalardan oluşan bir öğretmen günlüğü mevcuttur.

Öğrencilerin STEAM işbirlikli çevrimiçi beyaz tahtası ve 
öğrencilerin LAB sayfası

IN2STEAM Laboratuvarları sırasında, keşif etkinliklerinin ve 
deneyimsel öğrenmenin bir parçası olarak öğrenciler, bilimsel 
keşif süreçlerinin en alakalı düşüncelerini, fikirlerini ve adımlarını 
kaydetmek için belirli LAB sayfalarını kullanmıştır..
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IN2STEAM PROJE UYGULAMALARININ 
ETKISI
BAM izleme araçları (öğrenci anketleri, öğretmen günlükleri ve 
öğrenci laboratuvar sayfaları) aracılığıyla toplanan veriler sayesinde 
IN2STEAM proje etkinliklerinin hem öğrenciler hem de öğretmenler 
üzerindeki etkisi değerlendirildi. 

IN2STEAM laboratuvarları, IN2STEAM Etkinlik Kitinden ve ders 
planlarından ilham alarak bir dizi atölyenin ve geleneksel olmayan 
etkinliklerin uygulanmasında aktif olarak yer alan toplam 973 öğrenci 
ve 68 öğretmen için 6 ülkeyi kapsamıştır.

IN2STEAM Laboratuvarları, öğrencilerin keşfetmekte, materyal 
seçmekte ve araştırma deneyimlerini bağımsız olarak yürütmekte 
özgür oldukları geleneksel sınıflara kıyasla esnek öğrenme alanları 
olarak tasarlanmıştır. Temel olarak kullanılan metodoloji, bilimsel 
yöntemden ve öğrencilerin kendi kendine rehberli araştırma ve 
öğrenme sürecinden ilham alan Sorgulamaya Dayalı Öğrenme 
Modelidir. Buna ek olarak, Probleme Dayalı Öğrenme ve Tasarım 
Odaklı Düşünce gibi diğer metodolojiler, öğrencilerin günlük yaşamı 
ve kötü sorunları çözmek için yenilikçi çözümler aramasına yardımcı 
olmuştur.

IN2STEAM Laboratuarları sırasında öğretmenler ve kadın STEAM 
uzmanları tarafından toplanan gözlemler ve birincil verilerden, 
öğrencilerin STEAM disiplinlerine ilk olarak ilgi duydukları 
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ancak öğretmenlerin yeterli bilgi, deneyim ve günlük öğretim 
uygulamalarında yenilikçi STEAM eğitimine sahip olmadıklarını 
düşündükleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, yenilikçi yaklaşımları 
dahil etmek ve tüm öğrencileri güçlendirmek için STEAM ile ilgili 
kurslarda öğretmenlerin mesleki eğitimini teşvik etmek ve herkes 
için kapsayıcı ve kalıplaşmış olmayan faaliyetleri sağlamak  gereklidir.

Ayrıca IN2STEAM Laboratuvarları, STEAM disiplinlerinin sanat, 
edebiyat ve beşerî bilimler gibi diğer disiplinlerle disiplinlerarası 
müfredat oluşturmak için nasıl entegrasyon sağlanabileceği 
ve öğrencilerin hem okulda hem de gelecekteki profesyonel 
kariyerlerinde kullanılmak üzere bir dizi müfredatlar arası ve çapraz 
beceriler geliştirmesine olanak tanıdığını göstermiştir.
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STEAM EĞITIMI IÇIN AVRUPA BILDIRGESI 
ÇEVRIMIÇI ÖN HAZIRLIK TOPLANTILARI
IN2STEAM proje konsorsiyumu, bildirgenin gerçek bir Avrupa 
boyutuna sahip olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaç 
doğrultusunda eğitimcilerin, uzmanların, STEAM uzmanlarının 
ve politika yapıcıların ilköğretimde STEAM eğitimi ve STEAM Lab 
uygulamalarında öğretmenlerin deneyimleri konusundaki fikir ve 
önerilerini tartışmak üzere 13 Nisan 2022, 28 Nisan 2022 ve 24 Mayıs 
2022 tarihlerinde proje ortaklarının işbirliğiyle üç Çevrimiçi Avrupa 
STEAM Eğitimi Etkinliği düzenlenmiştir.

İlk Çevrimiçi STEAM Eğitimi için Avrupa Bildirgesi Hazırlık Toplantısı 
etkinliği 13 Nisan 2022›de Doğa Okulları tarafından organize edilmiş 
ve düzenlenmiştir. IN2STEAM proje konsorsiyumunun ülkelerinden 
STEAM uzmanları, sanatçılar, öğretmenler ve politika yapıcılar STEAM 
Eğitimi için Avrupa Bildirgesi Hazırlık Toplantısına katılmaya davet 
edilmiştir.

Doğa Okulları tarafından etkinliğe katılan katılımcıları belirlemek 
için çevrimiçi katılımcı bilgi formu oluşturulmuş ve bu form proje 
konsorsiyumundaki ortakların ulusal dillerine çevrilerek ortak 
ülkelerden katılımcılara etkinlik davetiyeleri gönderilmiştir.

Çevrimiçi etkinliğe 6 ortak ülkeden toplam 96 öğretmen, eğitimci, 
uzman, kadın STEAM uzmanı ve politika yapıcı katılmıştır. 6 ortak 
ülkeden katılımcılar, proje konsorsiyum üyeleri tarafından oluşturulan 
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hazır katılımcı ara odalarının tahsisini belirlemek için kullanılan bilgi 
formundaki ana ve alt konu başlıklarına göre, STEAM eğitimi ile ilgili 
fikirlerini ve STEAM Lab uygulamalarındaki deneyimlerini ayrı ara 
odalarında işbirliği içerisinde tartışmıştır.

İkinci Çevrimiçi STEAM Eğitimi için Avrupa Bildirgesi Hazırlık Toplantısı 
etkinliği 28 Nisan 2022 tarihinde Doğa Okulları tarafından organize 
edilmiş ve düzenlenmiştir. Etkinliğe toplam 44 öğretmen, uzman, 
kadın STEAM uzmanı ve politika yapıcı katılarak STEAM eğitimi ile ilgili 
fikirlerini ve STEAM Laboratuvar uygulamalarındaki deneyimlerini 
paylaşmıştır.

Üçüncü Çevrimiçi STEAM Eğitimi için Avrupa Bildirgesi Hazırlık 
Toplantısı etkinliği , Avrupa için ilköğretim okullarında STEAM eğitimi 
ile ilgili deneyimleri, fikirleri ve önerileri hakkında daha fazla veri 
toplamak için Scientix ağından 15 öğretmenin katılımıyla 24 Mayıs 
2022›de CESIE tarafından organize edilmiş ve düzenlenmiştir.

Çevrimiçi Etkinlik Katılımcılarının Profil Dağılımı
Katılımcı / Etkinlik 
Tarihi

13 Nisan 2022 28 Nisan 2022 24 Mayıs 
2022

STEAM Uzmanları 8 4 -

Sanatçılar - 2 -

Öğretmenler 85 34 15

Politika yapıcılar 3 4 -

Toplam 96 44 15

155 katılımcı
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Çevrimiçi STEAM Eğitimi için Avrupa Bildirgesi Hazırlık Toplantısı 
etkinlikleri için deneyim verileri ve öneriler, belirlenen başlıklara 
göre dört ayrı odaya dağıtılan katılımcılardan aşağıdaki şekilde 
toplanmıştır:

Erken Okul Eğitiminde STEAM

• STEAM kariyerlerini öğrencilere tanıtmak
• Sürdürülebilir bir STEAM okuryazarlığının geliştirilmesi
• Müfredat standartlarını belirlemek ve ilgili faaliyetleri bunlara 

bağlamak

STEAM ve Toplumsal Cinsiyet Kapsayıcı Eğitime Yönelik 
Politikalar ve Uygulamalar

• Anaokulundan üniversiteye kadar tüm okul seviyelerinde tutarlı 
STEAM müfredatının geliştirilmesi

• Paydaş kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik etmek
• Erken eğitimden iyi uygulamaları yaygınlaştırma stratejileri
• Erken eğitimde kurumsal ve kurumsal olmayan kuruluşlardan 

alternatif modelleri yaygınlaştırma stratejileri
• Müfredat standartlarını belirlemek ve ilgili faaliyetleri bunlara 

bağlamak
• Başarıları ödüllendirmek

Öğretmen Nitelikleri

• STEAM öğretmenleri için işe alım stratejileri ve taktikleri
• STEAM odaklı mesleki gelişim kurslarının oluşturulması
• STEM dışı öğretmenlere disiplinlerarası yaklaşımları teşvik etmek 

için pedagoji ve STEM içerikli eğitim
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• Hem öğrenciler hem de öğretmenler için sosyal yardım 
programlarının oluşturulması

• Paydaş kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik etmek

STEAM’de ölçme ve değerlendirme

• Değerlendirme araçlarının oluşturulması
• Mevcut yöntemlerin karşılaştırmalı analizi
• Öğretmen mesleki gelişimini ölçme ve değerlendirme
• Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve müfredat uyumu
• Başarıları ödüllendirmek

STEAM Eğitimi İçin Avrupa Bildirgesi Çevrimiçi Ön Hazırlık 
Toplantıları Sonuçları

3 farklı tarihte gerçekleştirilen bildirge etkinliklerinde aşağıdaki 
4 soru 4 farklı grupta tartışılmıştır. Toplanan cevaplar 4 ana tema 
altında toplanmıştır:

• Erken Okul Eğitiminde STEAM
• STEAM ve Toplumsal Cinsiyet Kapsayıcı Eğitime Yönelik Politikalar 

ve Uygulamalar
• Öğretmen Nitelikleri
• STEAM’de ölçme ve değerlendirme

Elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak 
çözümlenmiştir. İçerik analizinin amacı, toplanan verileri yorumlamak 
için kavramlar ve ilişkilerle ilişkilendirmektir. İçerik analizi süreci, 
“benzer verileri tanımlanmış belirli kavram ve temalar içinde bir 
araya getirmek, sıralamak ve yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 
aktaran Yılmaz Doğan ve Altun, 2018). İçerik analizinde, betimsel bir 
analizde özetlenen ve yorumlanan veriler çok daha derinlemesine 
bir işleme tâbiî tutulur ve sonuç olarak betimsel bir yaklaşımla fark 
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edilmeyecek kavram ve analizler keşfedilebilir. Bu bağlamda verileri 
tanımlamak ve bu verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya 
çıkarmak için içerik analizinden yararlanılmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 
2013, aktaran Yılmaz Doğan & Altun, 2018).
Tartışma verileri, tema ve alt temalara göre temsil edilerek, bildirge 
etkinliğine katılanlardan alıntılar yapılarak, örnekler ve açıklamalar 
verilerek yorumlanmıştır. Üç farklı tarihteki katılımcılara katıldıkları 
etkinliğe göre bir numara kodu verilmiştir. Birinci grup katılımcı 
ülkeler çevrimiçi bildirge etkinliğinde, ikinci grup Türkiye çevrimiçi 
bildirge etkinliğinde ve üçüncü grup Scientix öğretmen etkinliğinde 
yer almıştır.

Birinci Tartışma Odası: Erken Okul Eğitiminde STEAM

İlk ara odasında katılımcılara dört soru yöneltilmiştir. Ortaya çıkan 
yanıtlar ve öneriler 3 alt temada toplanmıştır.

1nci Alt Tema: STEAM Kariyerlerini Öğrencilere Tanıtmak
İlk öneri, öğrencilerin STEAM kariyerlerinin STEAM projeleri, sanat 
etkinlikleri, günlük eserler ve rol modeller aracılığıyla erken eğitimde 
desteklenmesi gerektiğiydi. Bu projeler ve etkinlikler, çocukların 
yaratıcılığını, hayal gücünü ve üretkenliğini teşvik etmek için çok 
önemlidir.

“Okul öncesi çok fazla STEAM projesi yok, daha çok oyun alanı ve 
anaokulu eğitimi. Bence Picasso, Mandarin ve Kübist okulun sanatını 
öğreterek sanat yoluyla yaratıcılığı teşvik etmek önemlidir.” (K1)

“Rol modeller, gerçek hayat senaryolarında (sanayi, araştırma 
merkezleri) bazı pratik faaliyetler”. (K10)

İkinci öneri ise STEAM için oluşturulan eğitim içeriği ile ilgiliydi. İçerik, 
çocukların sorgulama becerilerini, merakını, yaratıcılığını ve özgür 
düşünmesini teşvik edecek şekilde tasarlanmalıdır. Doğanın kendisi, 
sanat etkinlikleri, sanatçıların başyapıtları ve gerçek dünya sorunları 
eğitim içeriği için kaynak olarak kullanılabilir. Etik ve çözüm yolları 
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ile ilgilenmek için sosyal yönleri ve sorunları ele alan bütünleştirici, 
disiplinler arası bir öğretimin olması gerektiği vurgulanmıştır.

“Merakı, bilgiye olan ilgiyi teşvik etmek için doğayı kullanmak 
önemlidir. Bu şekilde, öğrenciler yalnızca pasif bir şekilde öğrenmekle 
kalmayacak, aynı zamanda onları doğal olarak bilime yönelten 
cevaplar arayacaklardır.” (K2)

“Bütünleştirici eğitime odaklanmazsak riskli olacak, STEAM sosyal 
sorunları etikle ele almanın ve çözümleri tanımlamak için sosyal 
kavramları tanıtmanın bir yoludur.” (K10)

STEAM mesleklerini mesleki rehberlikle tanıtmak ve bilim iletişimcilerini 
dahil etmek üçüncü öneriydi. Mesleki rehberlik, öğretmenler yerine 
ilgili sektörlerde çalışan mühendisler, ürün tasarımcıları veya dış 
eğitmenler vb. dâhil edilerek profesyonel bir şekilde verilmelidir. 
“Bir günlüğüne çırak” programı, işbaşı eğitimi, deneyim günleri, rol 
modeller, sanayi bölgelerine ziyaretler ve mentorluk hizmetleri bu 
desteği almak için mevcut alternatiflerden bazılarıdır. Bunun dışında 
üniversitelerle işbirliği yaparak STEM iletişimcileri ile iletişim kurmak 
daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olacaktır. STEM iletişimcileri, 
bilimle ilgili konularda bilgilendirme, eğitme ve farkındalık yaratma ve 
bilimsel keşifler ve argümanlar hakkında merak duygusunu artırma 
rolüne sahiptir.

“Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan, henüz sektörde 
deneyim kazanmamış ancak genç yaşta ürettikleri ürünlerle ön plana 
çıkan kişiler olabilir. Yaşları yakın olduğu için öğrenciler bir araya 
getirilebilir ve ihtiyaç duyulduğunda genç mühendisler ve öğrenciler 
bir araya getirilebilir.” (K7)

“Üsküdar Belediyesi’nin İstanbul’da işlettiği tesislerden bahsetmek 
istiyorum. Atelier Üsküdar’da mentorluk hizmeti veriyor ve deneyim 
günleri düzenliyoruz. Tesisimizde çocuklar uzmanlar eşliğinde test 
edebilir, uygulayabilir veya prototip üretebilir.” (K7)
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“Alanda çalışan profesyonellerle ilişkiler kurun; “Bir günlüğüne çırak”; 
Öğrencilerin yaşına gelince, ne kadar küçüklerse o kadar iyi.” (K10)

Son öneri, STEAM kariyerlerindeki cinsiyet farkıyla ilgiliydi. 
Katılımcıların çoğu, kızlar ve erkekler arasında belirli bir cinsiyet farkı 
olmadığına inanmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde, pozitif ayrımcılıktan 
kaçınma ve kız öğrencilerin bu yönde desteklenmesine yönelik özel 
çabalardan vazgeçilmesi yönünde öneriler çoğunluktaydı. Bu tür 
girişimlerin kızların kendilerini sürekli baskı altında hissettikleri ve 
bu nedenle desteğe ihtiyaç duyacakları algısına yol açacağı için geri 
tepeceğine dair güçlü bir inanç vardı. Katılımcılar kızların daha yaratıcı, 
üretken ve bilime meyilli olduklarına inanmaktadır. Bunun dışında 
Scientix topluluğundan öğretmenler, kalıp yargılar ve kadınların 
toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle STEAM mesleklerine kadın 
katılımını güçlendirmek için cinsiyet farklılaşmasının gerekliliğini 
vurguladılar.

“Özellikle cinsiyet veya sosyo-ekonomik boyutlar açısından herhangi 
bir farklılık olması gerektiğine inanmıyorum.” (K2)

“Terfi, kadınların toplumdaki geleneksel rolü ve klişeler nedeniyle 
cinsiyete göre de farklılaştırılabilir.” (K10)

2nci Alt Tema: Sürdürülebilir Bir STEAM Okuryazarlığının 
Geliştirilmesi

İlk öneri, STEAM müfredatının geliştirilmesi ile ilgilidir. Tartışma 
sırasında Türk katılımcılar, eğitim bakanlığı tarafından önerilen birçok 
materyal, belge, eğitim ve proje olmasına rağmen okullarda kullanılan 
STEAM müfredatının olmadığını belirttiler. STEAM müfredatına 
öğrenci, öğretmen ve paydaşların katılımı için stratejiler geliştirilmesi 
gerektiği belirtildi. Müfredat disiplinler arası öğretimi, müfredatlar 
arası proje ve etkinlikleri, örnek ders planlarını, STEAM kaynaklarını 
ve artan laboratuvar aktivitelerini ve veli katılımını kapsamalıdır. Bir 
STEAM müfredatı tasarlanırken eğitim hedefleri, öğrenme etkinlikleri 
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ve konuları bağlamsallaştırılmalı ve gerçek yaşam problemleriyle 
bütünleştirilmelidir. Sınıflarda öğrenci merkezli çalışmalar ve yenilikçi 
yöntem ve tekniklerle tasarlanmış öğrenme temelli materyaller 
kullanılmalıdır. Aşamalı olarak yapılandırılmış içerik ve desteklerin, 
öğrenci özerkliğini ve STEAM okuryazarlığını destekleyen kültürel ve 
dilsel olarak spesifik uygulamalar olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerin 
paydaşları dahil etmek için bir ağ oluşturma rolü vurgulandı. Bu 
tür ağlar okul malzemeleri, okul ziyaretleri vb. için kullanılabilir. Bu 
kaynakları bulma görevinin öğretmenlerin omuzlarında olduğu ve 
öğretmenlere daha fazla baskı eklendiği belirtildi.

“Ortaokul ve lise öğrencileri için disiplinler arası bir konu olmalı. 
Günlük senaryoları STEAM projelerine bağlamak için Probleme Dayalı 
Öğrenme veya Sorgulamaya Dayalı Öğrenme gibi projeler aracılığıyla.” 
(K10)

“STEAM projeleri ve uygulamaları için malzemeleri tedarik etmek için 
çevremde paydaşlar bulmam gerekiyor. Ne ve nereden alabilirim? Bu 
noktada bu insanlarla nasıl iletişim kurabilirim? Bu kaynağı nasıl elde 
ederiz?” (K5)

İkinci öneri olarak STEAM okuryazarlığının öğrencilerin know-how 
becerilerindeki gelişimine katkısı tartışılmıştır. STEAM eğitimi sadece 
matematik, fen, teknoloji ve mühendislik ve sanat becerilerinin 
gelişimine değil, aynı zamanda iletişim, yaratıcılık, problem çözme, 
eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerine de katkıda bulunur. 
Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin bu becerileri geliştirecek 
projeler tasarlamalarının ve dahil etmelerinin daha zor olduğu 
ve öğretmenin onları dahil etmek için yaratıcı ve yenilikçi olması 
gerektiği de belirtilmiştir.

“Her zaman onun kırsal ve kırsal geçmişini sınıfa dahil etmeye 
çalıştım, ancak bazen öğrenciler ilgilenmeyebileceğinden zor oluyor. 
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“Grubu kazanmanın” bir yolunun bulunmasının önemli olduğunu, 
böylece yeni metodolojilere karşı olumlu olmaları ve onları basitçe 
reddetmeyeceklerini düşünüyor.” (K11)

3ncü Alt Tema: Müfredat Standartlarını Belirlemek Ve İlgili 
Faaliyetleri Bunlara Bağlamak
STEAM programı için her zaman değişime ve gelişime açık olduğu 
için katı bir standart belirlenmesine gerek olmadığı belirtildi. STEM ile 
başlayan uygulamaların STEAM, STEAME veya ESTEAME gibi birçok 
değişkeni olduğu, pedagoji ve teknolojinin gelişimine göre sürekli 
değişime açık olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle birçok proje, 
öğretmen yetiştirme ve girişim Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler 
tarafından desteklenmektedir.

“Kavramın geliştiğine ve herkesin sürece dahil olduğuna dair bir 
farkındalık olması gerekiyor. STEAM’e dönüşen STEM olarak başladı. 
Şimdi STEAME ve ayrıca ESTEAME hakkında bir şeyler duyuyoruz… 
Bu tam bir yaklaşım metodolojisidir.” (K10)

“Konuya özgü yönler hakkında, tüm katılımcılar standartların daha 
genel veya sınırsız olması gerektiğini söyledi.” (K6)

İkinci Tartışma Odası: STEAM ve Toplumsal Cinsiyet 
Kapsayıcı Eğitime Yönelik Politikalar ve Uygulamalar

1nci Alt Tema: Anaokulundan Üniversiteye Kadar 
Tüm Okul Seviyelerinde Tutarlı STEAM Müfredatının 
Geliştirilmesi
Bu bölümde verilen ilk öneri, STEAM alanında öğretmen yetiştirmektir. 
Öğretmenlerin uygulama yapmak için bilgi ve becerilerini 
geliştirmeleri gerekir. Öğretmenler teoriden çok uygulamada etkili 
olabilecek şekilde eğitim almalıdır. Harezmi projesi gibi (Türkiye’de 
uygulanan bir öğretmen yetiştirme projesi) öğretmen yetiştirme 
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modelleri geliştirilmelidir.

“Harezmi projesi gibi örneklerde asıl amaç öğretmenin niteliklerini 
artırmak olmalı, sonuç odaklı değil. Bölge Koordinatörleri, 
öğretmenlerin disiplinler arası çalışmalar yürütmeleri ve kendilerini 
geliştirmeleri için gerekli akademik ve idari desteği almalarına 
yardımcı olabilir. Öğretmenlerin aldığı eğitimler etkisini süreçte 
gösterecek”. (K17)

“STEAM’de başarılı öğrenci ve öğretmenlere ve eğitsel Ar-Ge 
çalışmalarının geliştirilmesine destek verilebilir. Bu hedeflere 
ulaşmak için bir yüksek komite kurulabilir. Ailelerin eğitimine yönelik 
destekleyici politikalar uygulanabilir ve çocukların sisteme katılımı 
konusunda toplumsal yaklaşımda olumlu bir değişiklik yapılabilir.” 
(K14)

İkinci tavsiyede ise gerekli işbirliği vurgulanmıştır. Konu bağlamında 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversiteler ve aileler işbirliği yapması 
gereken kurumların başında gelmektedir. MEB ve üniversiteler 
ile işbirliği sonucunda Ar-Ge çalışmaları artırılmalı ve kırsal-kent 
okulları arasındaki farklılıklar, çeşitli sosyo-ekonomik altyapılar gibi 
değişkenleri kapsayan politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca bu işbirliği 
sonucunda kapsayıcı bir müfredat geliştirilmeli ve belirli becerilere 
öncelik verilmelidir. Ayrıca üniversitelerle işbirliğinin devamlılığı 
sağlayacağı unutulmamalıdır.

“Harezmi öğretmen yetiştirme modeli ile STEAM eğitimi arasında 
paralellikler olduğu için bu alandaki deneyimlerden yararlanılmalıdır. 
YÖK, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM vb. ön planda olmalıdır.” 
(K14)

2nci Alt Tema: Paydaş Kuruluşlar Arasında İşbirliğini 
Teşvik Etmek
Bu bölümde verilen ilk öneri, farklı fakültelerden akademisyenlerin 
ve iş dünyasından bireylerin sürece dahil edilmesidir. İş adamları 
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ve akademisyenler ile ortaklaşa hazırlanan eğitimlerin içeriği 
ve verilmesi, günlük yaşamda tespit edilen sorunlara çözüm 
geliştirmede etkin bir şekilde yardımcı olacağı için önemli bir yere 
sahiptir. Öğrencilerin günlük hayatın sorunları hakkında proje ve fikir 
üretmelerine yardımcı olacaktır.

“Harezmi’de gerçek hayattan bir problem seçiliyor. Ortak bir karar 
verildikten sonra takip edilir. Son yıllarda sorunların birbirine çok 
benzediğini gözlemledik. Çözüme ulaşmak için farklı meslek 
gruplarından akademisyenleri veya iş hayatından kişileri dahil etmek 
gerekiyor.” (K17)

İkinci öneri ise YÖK, MEB, BİLSEM (Türkiye›de üstün yetenekli 
öğrencilerin ek eğitim alabilecekleri, becerilerine göre yeteneklerini 
geliştirebilecekleri kurumlar) gibi kurumlarla işbirliği içinde 
yarışmalar ve çocuk üniversiteleri gibi projelerin uygulanmasıdır). 
Unutulmamalıdır ki çocuk üniversiteleri özel (üstün zekalılık, üstün 
yeteneklilik vb. kriterlere göre belirlenmiş) çocuklara yönelik 
hazırlanmış ve uygulanmış sınırlı kapsamlı bir uygulamadır.

“Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM 
vb. ön planda olmalıdır. TÜBİTAK önemli katkılar sağlayabilir, çocuk 
üniversiteleri ve çeşitli proje yarışmaları STEAM’e öncülük edebilir, 
ticaret odaları aktif rol alabilir.” (K14)

Üçüncü öneri, STEAM›de sertifikalı programlar oluşturmaktır. Belirli 
standart ve ilkeler, öncelikler ve koşullar belirlenerek bir program 
oluşturulabilir.

“Çeşitli alanlarda buhar sertifikaları verilir, ilke ve standartlar verilerek 
bir şema oluşturulabilir.” (K14)

Scientix öğretmen platformunun önerileri, öğretmenlik uygulaması 
alanında çeşitli protokoller geliştirmek ve bir kurum olarak 
belediyeler, (varsa) bölgesel eğitim departmanları, yerel topluluklar 
ve tabii ki bakanlıklarla işbirliği yapmaktır.

“Belediye, Bölgesel Eğitim, Daire Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yerel halk ile ortaklık protokolleri imzalanabilir” (K18)
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3ncü Alt Tema: Erken Eğitimden İyi Uygulamaları 
Yaygınlaştırma Stratejileri
Bu bölümde verilen ilk öneri, iyi ve başarılı örneklerin 
ödüllendirilmesinin yanı sıra yaygınlaştırılması için sempozyumlar, 
seminerler ve sanal sergiler düzenlemektir. Bu şekilde öğrenme 
daha ilgi çekici hale getirilebilir. Ayrıca, yaygınlaştırma çabalarını 
desteklemek için kuruluşlar içinde açık günler düzenlenmesi de 
önerilmiştir.

“İyi ve başarılı etkinlikler ödüllendirilebilir, sempozyum, seminer gibi 
etkinliklerle yaygınlaştırılabilir.” (K14)

 “Sanal sergiler ve sempozyumlar etkili ve faydalı olabilir.” (K13)

İkinci bir öneri olarak müfredatın öğretmenler tarafından açık 
kaynak içerikli olarak yazılması gerektiğidir. Bu sayede iyi örnekler ve 
uygulamalı ders planları paylaşılacak ve uygulama alanı artırılacaktır.

“Müfredatların öğretmenler tarafından açık kaynak olarak yazılması 
istenerek güzel örnekler paylaşılabilir. Sanal sergiler gibi etkinliklerle 
öğretme ve öğrenme daha ilgi çekici hale getirilmelidir. Erken eğitim 
uygulamaları açısından bayram etkinlikleri daha etkili ve ilgi çekici 
görülmektedir.” (K17)

Verilen üçüncü öneri ise, ders planlarına ek olarak en başarılı ve en 
iyi örneklerin video kayıtlarının oluşturulabilmesi ve böylece öğrenci 
ve öğretmenlerin kaynakları paylaşabilmeleri ve dolaşabilmeleridir.

“Ders planlarına ek olarak en başarılı ve en iyi örneklerin video 
kayıtları yapılarak öğrenci ve öğretmenler paylaşılabilir.” (K14)

Dördüncü öneri ise Facebook, Instagram gibi platformlarda 
insanların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve deneyimlerini 
paylaşabilecekleri gruplar oluşturmaktır. Bu grupların oluşturulması 
iyi uygulamaların örneklenmesi ve paylaşılması açısından önemli 
olacaktır.
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“İnsanların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, eğitim 
alabilecekleri ve iyi uygulamaları paylaşabilecekleri Instagram veya 
Facebook gibi platformlar, öğretmenler tarafından işbirliği ve kendini 
geliştirme için kullanılabilir.” (K16)

Bu alt konudaki beşinci öneri, öğrenci merkezlerinin açılması ve 
mevcut öğrenci merkezlerinin genişletilmesidir. TÜBİTAK (Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) proje yarışmalarının 
düzenli bir programda sürekli ve planlı olarak uygulanması öğrenci 
ve öğretmen motivasyonu açısından önemli olduğundan, bu 
motivasyonun önemi vurgulanmıştır.

“Öğrenci merkezlerinin açılması ve genişletilmesi. TÜBİTAK’ın projeli 
öğretmen ve öğrencilerle yaptığı yarışmalar motive edebilir.” (K14)

4ncü Alt Tema: Erken Eğitimde Kurumsal ve Kurumsal 
Olmayan Kuruluşlardan Alternatif Modelleri 
Yaygınlaştırma Stratejileri
Bu başlık etrafında sunulan önerilerden ilki proje odaklı bir eğitim 
programının geliştirilmesidir. Bu eğitim programı geliştirilirken 
öğretmenlere de “proje yapımı” konusunda eğitim verilerek “proje 
öğretmeni” olunmalıdır. İkinci öneri ise piyasadaki staj programlarını 
ve start-up’ları örgün eğitime entegre etmektir. Böylece işgücü 
piyasası ile eğitim kurumları arasında bütüncül bir yapı ortaya 
çıkacaktır. Merkezi, büyük değişiklikleri beklemek yerine, yerel 
değişiklikleri herkesin kendi okullarında yönetici olarak uygulaması 
önerilmiştir.

“Üniversiteden mezun olan öğretmenin bilgisi 2-3 yılda azalır, 
geri kalır veya eksik kalır. Öğretmenleri çok hızlı bir şekilde proje 
öğretmeni olmaya hazırlamak gerekiyor. Staj programları ve start-
up’ların çok hızlı bir şekilde uyarlanması ve eğitim sunumuna 
entegre edilmesi gerekmektedir. Merkezi olarak beklemek yerine 
yerel olarak yöneticiler tarafından kendi okullarında uygulanmalıdır. 
STEAM uygulamaları başta olmak üzere proje bazlı çalışmalar hızla 
hayata geçirilmelidir. STEAM öğretmenlerini bir araya getirebilecek 
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platformlar oluşturmak, başarılı öğretmenleri ödüllendirmek, aileleri 
bilgilendirmek ve dijital öğrenme platformlarını yaygınlaştırmak, 
böylece STEAM uygulamalarının sadece öğretmenlere değil, ailelere 
ve öğrencilere de toplumsal ilgi düzeyini artırmak gerekiyor.” (K17)

Bu kapsamda sunulan bir diğer öneri ise STEAM etkinliklerinin kolay 
erişilebilir ve düşük maliyetli malzemelerle gösterilmesi gerektiğidir. 
STEAM öğretmenlerini bir araya getirecek platformların oluşturulması 
önerisi de ortaya atılmıştır.

Ulusal müfredatta daha fazla esneklik sağlamak için çeşitli reformların 
yapılması gerektiği vurgulandı. Dijital öğrenme platformlarının 
yaygınlaştırılması ihtiyacı da bir öneri olarak sunulmuştur.

5nci Alt Tema: Müfredat Standartlarını Belirlemek Ve İlgili 
Faaliyetleri Bunlara Bağlamak
Öğretmenlere öncelikle üniversiteler veya enstitüler tarafından 
eğitim verilmesi, ardından STEAM eğitimi uygulamalarının 
ve müfredatın, yeterlik belgesi almış öğretmenler tarafından 
yapılacak eğitici eğitimleri yoluyla yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalar oluşturabilecek kapasitede 
oldukları düşünüldüğünde, STEAM müfredatının şekillenmesinde de 
rol almaları gerekmektedir.

“Üniversiteler eğiticiyi eğitme etkinlikleri düzenleyebilir.” (K17)

İkinci öneri ise matematik ve fen öğretmenlerinin yanı sıra sosyal 
bilimler öğretmenlerinin de STEAM›e dahil edilmesi gerektiğidir. Bu, 
STEAM alanının tam olarak kapsanmasını sağlamak içindir. Üçüncü 
bir öneri olarak, öğretmen eğitimi verecek olanlardan belli bir 
uzmanlık düzeyi beklenmelidir.

“Belirli bir süre ders almış, etkinliğe katılmış vb. kişiler için kurallar 
belirlenebilir. Sadece matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin değil, 
sözel alanlardaki öğretmenlerin de katılımı artırılmalıdır. Eğitmenlere 
eğitim verecek olanlardan da belli bir uzmanlık düzeyi beklenmelidir.” 
(K14)
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Dördüncü öneri ise akademisyenlerin çalışmalarının alt yaş 
aralığındaki okullarla da paylaşılmasıdır. Ayrıca STEAM çalışmalarının 
uygulama, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarında 
öğretmenlerin de yer almasının öğretmen gelişimini artırabileceği 
vurgulanmıştır.

“Akademiler kadroları birey olarak değil, grup olarak belirlemelidir. 
Bu alanlarda çalışan akademisyenlerin çalışmaları okullarla 
paylaşılmalıdır. Uygulama, değerlendirme ve sonuçlandırma 
aşamalarına öğretmenler dahil edilerek hem öğretmen gelişimi hem 
de aşinalık arttırılabilir.” (K17)

Beşinci öneri olarak, uluslararası platformlarda sunulan iyi örnekler 
katılımcılara tanıtılmalı ve ulusal düzeyde yapılan çalışmalar bu 
örneklerle karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

“Katılımcıların motivasyonu en önemli faktörlerden biridir. Uygulama 
içeriğini, standartları veya uluslararası iyi örnekleri görerek ulusal 
olarak yapılanları değerlendirmek gerekir. Kurs geliştirme veya 
uygulama geliştirme sürecine ek olarak, politika yapıcılar bu 
konuyu kurallar dahilinde gerçekleştirmek için üst düzey bir komite 
kurmalıdır.” (K14)

6ncı Alt Tema: Başarıları Ödüllendirmek
Yukarıdaki konu bağlamında ilk öneri, diploma odaklı eğitim yerine 
yetkin, bilgili ve açık görüşlü insanlar yetiştirmeye odaklı bir eğitim 
yaklaşımının benimsenmesi ve bu konuların STEAM olarak müfredatla 
nasıl bütünleştirileceği üzerine düşünülmesi ve çalışılmasıdır. 

“Milli Eğitimin yegâne amacı, diploma verecek insan yetiştirmektir; 
Bunun yerine, yetkin, bilgili ve açık fikirli insanlar yetiştirmeye 
odaklanılmalıdır. Müfredat kaliteli olarak kabul edilebilirken, 
örneklerin STEAM gibi konulara nasıl entegre edilebileceği açık 
değildir. Diploma eğitimi alan öğrenciler STEAM gibi konularda 
da eğitim almalıdır. Çocuklar çeşitli yarışmalara katılarak 
ödüllendirilmelidir” (K14)
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İkinci öneri, öğrencilerin düşünmesini sağlayan soru türlerinin 
müfredatın bir parçası olarak etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini 
açıklamaktadır. Öğrencilerin katılmalarını ve hayal güçlerini harekete 
geçirmelerini sağlayacak sorular sorulmalıdır. Beklenmedik 
öğrencilerden sınıflara alışılmadık düzeyde katılım gözlemlenmiştir. 
Bu amaçla, öğrencilerin istek ve ilgilerinin somut bir tanıma ile 
sürdürülmesi gerekir.

“Müfredatta öğrenciyi düşündürmeye yönelik sorular etkili değil. 
Malzemeler sağlandıktan sonra “onlarla ne tasarlarsınız” gibi sorular 
sorulabilir. Sınıflarımızdaki STEAM etkinlikleri sırasında katılmasını 
hiç beklemediğimiz öğrencilerden çok olumlu geri bildirimler alındı. 
Madalya, rozet vb. somut tanımalarla öğrencilerin istek ve ilgileri 
artırılabilir ve projelere katılmaları teşvik edilebilir.” (K16)

Üçüncü öneri ise öğrencilerin aidiyet duygusunu artıracak 
yaklaşımların benimsenmesidir. Aidiyet duygusunun artması öğrenci 
katılım düzeyini olumlu yönde etkileyecektir.

“Öğrencilerin katılım bağlamındaki yaklaşımlarını artırmak için aidiyet 
duygusunu artıracak yaklaşımlar benimsenmelidir.” (K14)

Dördüncü öneri, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine izin 
verilmesi gerektiğidir. Çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine 
izin verildiğinde yaratıcılıkları da aynı oranda artacaktır. Yaratıcılık ve 
tasarım, uzun zaman içinde geliştirilmiş becerilerdir ve bu becerilerin 
geliştirilmesi için yeterli zaman verilmelidir.

“Başarıyı ödüllendirmek biraz abartılı olabilir. Ancak çocuklara hayal 
ettiklerini gerçekleştirme fırsatı verildiğinde, onlara şimdiye kadarki 
en önemli fırsatlardan biri sunulur. Yaratıcılık ve tasarım, uzun bir 
süre içinde geliştirilen becerilerdir ve bu becerilerin gelişmesine izin 
vermek için yeterli zaman ayrılmalıdır.” (K17)

Scientix öğretmen platformunun ilk tavsiyesi, sertifika programlarının 
ve iyi uygulamaların müfredata dahil edilmesi gerektiğidir. İkinci bir 
öneri olarak ise uygulamaların paylaşılması gerektiği ve bu amaçla 
açık günler gibi etkinliklerin düzenlenebileceği vurgulanmıştır.
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“Projeleri ve iyi uygulamaları sertifikalara dahil edin, açık gün 
paylaşım uygulamaları ve sertifikaların verilmesini organize edin” 
(K18)

Üçüncü Tartışma Odası: Öğretmen Nitelikleri

1nci Alt Tema: STEAM Öğretmenleri İçin İşe Alım 
Stratejileri Ve Taktikleri
İlk öneri, STEAM eğitiminde sürekli bir yetenek akışını sağlamak 
için öğretmenler ve akademisyenler arasında mentorluk sisteminin 
sürdürülmesidir. Stajyer öğretmenler ile akademisyenler arasında 
üniversite eğitimi sırasında kurulan danışmanlık ve mentorluk 
sisteminin mezuniyet sonrasında da devam etmesi gerektiği 
vurgulandı. Yeni mezun bir öğretmen, üniversitelerde veya eğitim 
merkezlerinde görev yapan akademisyenler, STEAM uzmanları ve 
eğitimciler ile ortak projeler, bilimsel yayınlar veya sınıf içi etkinlik 
tasarımları ve uygulamaları hazırlayabilir.

“Üniversitenin eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlere 
yönelik rehberlik hizmetlerinin okuldan sonra da devam etmesi etkili 
olabilir. STEAM öğretmenlere özel ilgi gösteriyorsa, eğitim oturumları 
planlayabilir veya üniversitedeki eğitimlerinin çok ötesinde belirli 
STEAM alanlarında kendilerini geliştirebilirler.” (K18)

“Gönüllü okullarda mentor öğretmenler (deneyimli öğretmenler) 
görevlendirilir. Mentor olarak atanan öğretmenler ile son sınıfta 
mezun olacak öğretmenler staj için eşleştirilir. Bu yaygınlaşırsa 
tecrübeli bir öğretmenin birçok stajyer öğretmenle bir araya gelmesi 
harika olur” (K8).

Diğer bir öneri ise öğretmenlerin motivasyonunu artırmak için uygun 
teşviklere atıfta bulunmaktadır. Öğretmenlerin yaptıkları proje 
çalışmaları, iyi örnekler tasarlamaları ve uygulamaları, bu alanda 
yayın ve içerik üretmeleri sonucunda terfi etmeleri veya başarı 
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belgesi almaları gerektiği belirtilmiştir. STEAM alanındaki yenilikçi 
uygulamaları tasarlama, test etme, paylaşma ve yaygınlaştırma 
konusunda öğretmenleri desteklemek için STEAM yarışmaları, fuarları 
ve festivalleri düzenlenebilir. Bu organizasyonlar yerel, bölgesel veya 
uluslararası düzeyde yapılabilir.

“İyi uygulamaları paylaşan öğretmenler ödüllendirilebilir veya 
çalışmalarını geliştirmeleri etmeleri için teşvik edilebilir.” (K16)

“Uluslararası fikirli okulların farklı ülkelerden çok sayıda kurumla 
işbirliği ve ortağı var. Portekiz’in uluslararası ortaklarla tanışmak ve 
onları selamlamak için ‘uluslararası hafta’ adı verilen bir haftası var.” 
(K21)

Teorinin pratiğe entegrasyonunun ve becerilerin transferinin 
önemi vurgulanmıştır. Topluluklar ve deneyim paylaşım grupları, 
iyi uygulamaların paylaşılmasından ve yansımalarını paylaşmak 
için fırsatlar yaratılmasından yanalar. İmkânlar, yarı yapılandırılmış 
etkinliklerden ücretsiz etkinliklere kadar tasarlanabileceği gibi, 
öğretmen adayları için sınıf içi etkinlikler de tasarlanabilir.

“Bazı öğretmenler çok iyi bir STEAM modeli planlayabilir ancak 
uygulama söz konusu olduğunda tökezler. STEAM’de çok iyi 
olabilirler, ancak başka becerilerden yoksun olabilirler. Öğretmenlerin 
teorik bilgileri pratikte her zaman işe yaramayabilir.” (K18)

2nci Alt Tema: STEAM Odaklı Mesleki Gelişim Kurslarının 
Oluşturulması
STEAM müfredatında girişimcilik, dijital ve güzel sanatlar becerilerinin 
yer alması gerektiği belirtilmiştir. Gerçek hayatla bağlantılı çeşitli 
konu ve temalar STEAM alanlarına entegre edilebilir.

“Girişimcilik her yaştan insanın ilgi alanı haline geldi. Dolayısıyla 
girişimcilik ve dijital teknolojiler STEAM alanlarına katılabilir.” (K21)
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Katılımcıların çoğu, Covid döneminde gerçekleştirilen çevrimiçi 
öğretmen eğitiminden memnun değildi. Daha çekici ve ilginç konularla 
yüz yüze veya en azından harmanlanmış eğitimi tercih ediyorlar. 
Üniversiteler ve eğitim müdürlükleri derslerin koordinasyonu ve 
sertifikalandırılmasından sorumlu olabilir. Bu eğitimler disiplinlerarası 
ve güncel konuları ve farklı disiplinlerden öğretmenleri kapsamalıdır. 
Bunun dışında, öğretmenlerin profesyonel öğrenme topluluğunu 
teşvik etmek için açık sınıf etkinlikleri yoluyla iyi uygulamaları 
paylaşma fırsatları da olmalıdır.

“Hizmet içi eğitim için, aynı okuldan bir grup öğretmene 
odaklanılabilir, böylece STEM ile ilgili projeleri sınıflarına birlikte 
uygulamak için bir teşvikleri olur.” (P11)

3ncü Alt Tema: STEM Dışı Öğretmenlere Disiplinlerarası 
Yaklaşımları Teşvik Etmek İçin Pedagoji Ve STEM İçerikli 
Eğitim
İlk öneri, öğretmen yetiştirme programlarının içeriği ve yapısı 
hakkındaydı. Eğitimin ücretsiz olması ve yüz yüze ya da karma eğitim 
şeklinde verilmesi gerektiği belirtilmiştir. STEAM eğitimi için en iyi 
uygulamaları, örnek ders planlarını ve etkinlikleri içeren platformlar 
olmalıdır. Eğitimin içeriği, gerçek hayatla ilgili yenilikçi konularla 
güncellenmelidir. Her eğitim kredi verecek şekilde tasarlanmalıdır 
ve öğretmenler bu eğitimleri tamamladıklarında ekstra kredi 
kazanabilirler. Erken eğitimden yükseköğretime kadar STEAM ile 
ilgili öğrenmeye bütünsel bir yaklaşım sağlamak için, yükseköğretim, 
ortaöğretim ve ilköğretim paydaşlarından müfredat tasarımı için 
destek aranmalıdır.

“Ancak içeriği bilen biri için biraz daha pratik eğitim olsa daha iyi 
olurdu. Aksi halde izleme, anlama ve çözme yaklaşımı (asenkron 
eğitim) insanları geri plana atıyor. Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini 
tutamaz.” (K4)
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“Portekiz’de tüm kurslar ücretlidir, neyse ki öğretmenler kurs 
ücretlerini karşılayabilir ama bence ücretsiz olmalılar. Tasarım ve 
programlama becerilerini geliştirebilecekleri programlar var ve 
öğretmenler bu derslere tatmin edici düzeyde ilgi gösteriyor. Farklı bir 
enstitüden iseniz, kurs için bir ücret ödenmesi gerekiyor.” (K21)

Devlet okullarının STEAM kaynaklarını satın almak için yeterli 
bütçeye sahip olmadığı ve bu nedenle çoğu okulun programı tam 
olarak uygulayamadığı vurgulanmıştır. Okulların kaliteli eğitim 
materyallerine tam olarak erişebilmesi için büyük şirketlerden ve 
belediyelerden destek alınması önerilmiştir.

“Maddi destek sağlamak da önemli. Ekonomik katkıları ile ebeveynler 
veya veliler, Scotty Go gibi bilişim ve STEAM’de kullanılabilecek çeşitli 
eğitim kitlerine erişebiliyor.” (K18)

Bu alandaki iyi örnekler ve uygulamalar vaka çalışmaları olarak 
kurumlar tarafından sunulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Sınıflarında 
test etmeleri için öğretmenlere tanıtılabilirler. Bunun dışında 
okullar ve gönüllü öğretmenler tarafından açık dersler ve demo 
dersler planlanmalı ve bu uygulamaları uygulamaya kurum dışından 
öğretmen, yönetici ve akademisyenler davet edilebilir.

“Bir atölyemiz var; kapımız herkese açık. Deneyimlemek isteyen 
herkesi bekleriz. Biz de mentorluk yapıyoruz.” (K7)

4ncü Alt Tema: Hem Öğrenciler Hem De Öğretmenler İçin 
Sosyal Yardım Programlarının Oluşturulması
Öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimleri için yüksek lisans 
programlarından yararlanabilmeleri için il ve ilçe milli eğitim 
müdürlükleri üniversitelerle protokoller imzalamalıdır. Müzeler, bilim 
merkezleri ve girişimcilik merkezleri ile işbirliği içinde öğretmenlerin 
bu kurumları ziyaret etmeleri ve destek almaları teşvik edilmelidir. 
Ayrıca bilim günü, bilim şenlikleri, üretici günü gibi birçok ülkede 
uygulanan etkinlik ve organizasyonlar yaygınlaştırılmalıdır.
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“Portekiz’de her okulda uygulanan ‘Ciência Viva’ (canlı bilim) adlı bir 
programımız var.” (K22)

Öğretmenler, STEAM projeleri için öğrencileriyle birlikte ulusal 
ve bölgesel yarışmalara ve bilim festivallerine başvurmaya 
teşvik edilmelidir. Bu yarışmalarda malzeme temini ve satın 
alınmasını sağlayan yarışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenler 
bilgilendirilmelidir.

“Belediye inovasyon merkezi açtı, okullar TEKNOFEST yapacak; 
kaynak yoksa, malzeme tedarik edecekler. Katılımcılar nasıl devam 
edeceklerinden emin değilse, mentorluk sağlanır.” (K8)

5nci Alt Tema: Paydaş Kuruluşlar Arasında İşbirliğini 
Teşvik Etmek
Üniversiteler, eğitim ve öğretmen yetiştirme merkezleri, müzeler, 
STK›lar, belediyeler, ulusal/birlik okul aile birlikleri ve yerel yönetimler 
ve belediye başkanları eğitim sürecine aktif paydaşlar olarak dâhil 
edilmelidir. Bu kişi ve kurumlar kaynak, materyal, eğitim gibi destek 
sağlayacak kurumlara ulaşmada köprü görevi görebilirler.

“Belediye başkanları etkili paydaşlar olabilir. Temel yönü, kaynakların 
üretimidir. Bunu nasıl çözebileceğimize dair en iyi rehber belediye 
başkanıdır. Esnafı tanıyorlar ve onlara yol gösteriyorlar.” (K5)

“Belediyeler en etkili paydaşlardır. Üniversiteler de kilit paydaşlar 
arasında yer almaktadır. Tema gibi sivil toplum kuruluşlarına da 
güvenebiliriz.” (K8)

Ulusal ve uluslararası projeler ve çoğu AB projesi, hem kaynak 
sağlamak hem de uluslararası hareketlilik etkinlikleriyle iyi örnekleri 
görmek ve paylaşmak için önerilmiştir. Bu projelerin kardeş okullarla 
çalışma, farklı kuruluşlarla çalışma, farklı alanlarda bilgi ve deneyim 
paylaşımı açısından etkili olduğu kaydedilmiştir.
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“Öğretmenlerin yurtdışına gidip farklı okulları ziyaret etmeleri ve 
yeni okullar tanımaları için finansman sağlanması açısından AB 
projelerinin de büyük etkisi var.” (P8)

“Uluslararası projelere katılım çok güçlü ancak bazı okulların yönetim 
konusunda yardıma ihtiyacı var.” (P22)

Dördüncü Tartışma Odası: STEAM’de Ölçme Ve Değerlendirme

Dördüncü ara odasının ana teması “STEAM’de Ölçme ve 
Değerlendirme” idi. Katılımcılar, ilköğretimde STEAM eğitimindeki 
deneyimlerinden yola çıkarak ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
alanındaki görüş ve önerilerini paylaştılar. Bu odada katılımcılara beş 
alt tema sorusu sunulmuştur.

1nci Alt Tema: Değerlendirme Araçlarının Oluşturulması
Katılımcılara, STEAM çalışmaları ve halihazırda kullanabilecekleri veya 
kolayca uyarlayabilecekleri diğer kararlar için özel değerlendirme 
araçlarına ve araçlarına sahip olmak isteyip istemedikleri sorulmuştur.

Çoğu katılımcının yanıtlarına göre, çoğu öğretmen STEAM 
uygulamalarında kendi değerlendirme ve değerlendirme araçlarını 
oluşturmakta ve tasarlamaktadır. İlk öneri, tüm öğretmenlerin 
sınıflarında yaptıkları STEAM çalışmalarını değerlendirebilmeleri 
için standart bir dereceli puanlama anahtarı hazırlamaktı. Ayrıca 
öğretmenlerin proje veya ders içeriği gibi değişkenlere bağlı olarak 
farklı değerlendirme araçları kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

“Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca uyarlanabilen 
ve uyarlanabilen güncel çözümler var. Her halükârda, belirli 
değerlendirme araçlarının ve araçlarının oluşturulması, STEAM’de 
doğru bir değerlendirme yapılmasını sağlayabilir. Standartlaştırılmış 
değerlendirme listelerinin oluşturulması bir seçenek olabilir.” (P32)



76

“Çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalarımızda STEAM çalışmalarını 
çok kullanıyoruz, Bilgi Teknolojileri dersleri için çok önemli. Sonuçları 
değerlendirmek çok önemlidir. Böyle bir araç var mı bilmiyorum ama 
mutlaka olmalı.” (P31)

Katılımcılar, değerlendirme araçlarının tek tip ve nicel bir ölçüme 
odaklanmaması gerektiğini ve objektiflik için kademeli bir puanlama 
sisteminin kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar, 
öğrencilerin akran değerlendirmesinin de çok önemli olduğunu 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin de sınıf arkadaşlarını derecelendirerek 
değerlendirme aşamasına katılabilmeleri önerilmiştir.

Yapılan bir diğer gözlem ise her dersin kendine has özellikleri olduğu 
ve farklı ders içeriklerini ve öğrenme yöntemlerini değerlendirmek 
için bir dereceli puanlama anahtarı oluşturmanın ve kullanmanın zor 
olduğudur.

“STEAM’i yaratıcılıkla ilişkilendiriyorum, içerik, süreç ve ürünü 
değerlendirme ölçeği çok önemli. Nicelik değil nitelik önemlidir. (...) 
Akran, öz değerlendirme de önemli tabi ki öğretmen değerlendirmesi 
de dahil edilmelidir. (...) Ayrıca örneğin eleştirel düşünme 
ölçülecekse, o tür düşünmenin bir değerlendirmesinin olması gerekir.” 
(P27)

“Her dersin belirli bir değerlendirme yapması mümkün değildir, 
her ders için farklı bir değerlendirme aracı olmalıdır. Akran 
değerlendirmesi önemlidir. Öyle olmalı, zevkli hale geliyor.” (P28)

“Kendi özellikleri olan her proje veya ders için aynı dereceli puanlama 
anahtarını kullanamayız. Bir proje aynı zamanda sosyal becerilere 
de odaklanır, çünkü işbirliği yapmanız, görüşmeler yapmanız vb. 
gerekir. Bu nedenle, değerlendirme tablosunun çok sayıda öğrenme 
sonucunu dikkate alması gerekir. Ancak, sadece öğrenmeyi 
değil, öğretmeyi de değerlendirmeliyiz. Ben de öğretmenliğimi 
değerlendiririm. Dersin sonunda, öğrencilerin öğretimim hakkında 
bilgi verebilmeleri için bir dereceli puanlama anahtarı paylaşırım. 
Bunu her zaman yapıyorum, böylece ondan bir şeyler öğrenip kendimi 
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geliştirebiliyorum.” (P25)

Bazı katılımcılar, kırsal ve kentsel alanlarda öğretmenler için araçlara 
erişimin dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Herkesin gerekli 
medyaya erişimi olmalıdır. Öğretmenler kendilerini geliştirmeli ve bu 
araçları kullanma konusunda yetkin olmalıdır.

Öğretmenlerin de kendilerini geliştirmeleri ve bu araçları kullanmada 
yetkin olmaları için öğrenciler tarafından değerlendirilmesi gerekir. 
Bu, öğretmenlerin öğretimin kalitesini anlamalarına yardımcı 
olacaktır. Fikir yarışmaları, kongreler, kurslar vb. etkinlikler 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde ve gelişimlerinin ölçülmesinde 
önemli rol oynayabilir.

“Sadece öğrenmeyi değil, öğretmeyi de değerlendirmeliyiz. Bunu 
yapıyorum, öğretmenliğimi de değerlendiriyorum. Dersin sonunda, 
öğrencilerin öğretimim hakkında bilgi verebilmeleri için bir dereceli 
puanlama anahtarı paylaşırım. Bunu her zaman yapıyorum, böylece 
ondan bir şeyler öğrenip kendimi geliştirebiliyorum.” (K25)

2nci Alt Tema: Mevcut Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi
Bu alt temada, dünya genelinde şu anda hangi değerlendirme 
yöntemlerinin kullanıldığını belirlemeyi ve mevcut en iyi 
uygulamalardan nasıl yararlanılacağına dair önerilerin toplanması 
amaçlanmıştır. Bu alt temayla ilgili bir diğer araştırma ise karşılaştırmalı 
bir çalışmanın bulgularının öğretmen yetiştirme kurslarına, pedagojik 
araştırmalara ve ilkokullardaki eğitim politikalarına ne ölçüde olumlu 
katkı sağlayabileceğidir.

İlk soru şu anda dünya çapında kullanılan yöntemlerle ilgiliydi. 
Katılımcılar, küresel pandemi nedeniyle tüm dünyada dijital araçlarla 
iletişim kurma zorunluluğunun ve eğitim faaliyetlerinin aşamalarının 
bu dijital alana kaymasının birçok eğitimci için teknolojik araçların 
kullanımında ve yeterliliklerinde olumlu bir farklılık ortaya çıkardığı 
konusunda hemfikir olmuştur.
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Katılımcılar, çocukların sınıfta üretmeye eğilimli olduklarını 
doğrulamak için gözlem modeli gibi değerlendirme modellerinden 
örnekler verdiler. Değerlendirmenin plana ve dersin konusuna bağlı 
olduğu da belirtilmiştir.

“Pandemi sonrası iletişim hızlandı ve bundan hepimiz faydalandık. 
Sayısız program çıktı, sayı katlanarak arttı. Eğitim dijital dünyadan 
oldukça uzaktı ama pandemi ile aradaki fark kapandı. Sayılar ve 
istatistikler de dijital formatlarda artıyor. Öğrenciler ve öğretmenler 
tarafından ortak bir değerlendirme de geliştirilebilir.” (K30)

“Pandemiden sonra değerlendirme yöntemleri daha iyiye doğru 
değişti, bence şu anda öğretmenler çok sayıda ilgi çekici yöntem 
kullanıyor.” (K32)

“Bir ev modelimiz var mesela ev modelinde tüm değerlendirmeler 
çocuklara ait. Tüm değerlendirme sürecini çocuklarla birlikte 
yürütüyoruz. Tamamen çocuğa odaklanmak gerekiyor çünkü 
çocuğun bir şeyi nasıl üretebileceğini bilmek gerekiyor. Dünyanın her 
yerinde sürekli olarak kullanılabilmesi önemli, sürdürülebilirlik çok 
önemli bir kriter ve insanlar buna çok önem veriyor.” (K29)

İkinci soru, en iyi uygulamalardan nasıl yararlanılacağı hakkındaydı. 
Katılımcılar, STEAM eğitimi alanlarındaki açık dijital kaynakların, 
STEAM eğitimindeki bilgi ve deneyimin yaygınlaştırılmasında hayati 
bir role sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar, eğitim 
sektöründe insanların etkin işbirliğini sürdürmenin bu amaca 
yardımcı olacağını belirtmişlerdir.

Katılımcılar ayrıca, politika yapıcıların tüm ülkelerde sosyo-ekonomik 
ve teknolojik eşitsizlikleri azaltmada önemli bir rolü olduğunu 
belirtmiştir.

“Güncel bir değerlendirme getirmek gerekirse, kâğıt uygulamayı 
bırakıp, uygulama ve web tabanlı ölçüm araçlarını kullanmalıyız.” 
(K28)
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“Mesleki gelişim çok önemli. Ancak, resmi mesleki gelişim 
kurslarıyla kolayca keşfedilemeyecek kadar çok çevrimiçi kaynak 
var. Öğretmenler, keşfettikleri çevrimiçi kaynaklar hakkında proaktif 
olarak bilgi paylaşmalıdır.” (K25)

“Büyük bir şehirde yaşıyorsanız, teknolojik cihazları kullanabilirsiniz, 
onları kullanma fırsatı çoktur. Ancak başka yerlerde öğrenciler 
teknoloji, araçlar veya cihazlar hakkında bilgi sahibi olmayabilirler. 
Sınıf araçlarını ve daha fazla eğitim sistemini dağıtmak için bir 
politika olması gerekiyor.” (K28)

Bu alt temanın üçüncü sorusu, karşılaştırmalı bir analizin bulgularının 
öğretmen yetiştirme kurslarına, pedagojik araştırmalara ve 
politikalara ne ölçüde olumlu yönde bilgi verebileceğiydi. Katılımcılar, 
IN2STEAM Öğretmenin Dijital Araç Seti (DTT) gibi araçların dünya 
genelinde veri paylaşımını zenginleştireceğini ve öğretmenlerin 
gelişimine de katkı sağlayacağını belirttiler. STEAM deneyimlerinde 
toplanan daha olumlu sonuçlar, üniversiteler ve diğer eğitim 
kurumları tarafından üretilen yeterli ölçme ve değerlendirme 
araçları bulunmazken, politika yapıcıları bu alanda daha fazla kaynak 
ayırmaya ve desteklemeye teşvik edecektir. Bu nedenle öğretmenin 
inisiyatif alması ve alternatif araçlarını geliştirmesi ihtiyacı doğar 
ve bu da ölçme ve değerlendirmeyi bireyselleştirme potansiyeline 
sahiptir.

“Platformun STEAM projeleri içereceğini biliyorum. Öğrenciler için 
çok ilginç bir seçenek olacak. Yaşa veya konuya göre filtrelenebilen 
öğrenme senaryoları içerecektir. Yararlıdırlar ve doğrudan sınıfta 
uygulanabilirler. Öğrencilerimizle birlikte uygulayabileceğimiz 
etkinlikler de olacak. Kaynaklar, onlarla öğrenme deneyimini 
değerlendirmemize izin verecek ve bu da çok faydalı.” (K33)

“Elbette daha ilgi çekici, filtreler ve işlemler daha kolay, elbette 
öğrencilerin daha çok ilgisini çekiyor. O da çok daha hızlı. Aynı 
zamanda daha verimli.” (K31)
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“Karşılaştırmalı eğitim yapılmalı çünkü takip açısından da kolaylık 
sağlayacak ve kültürel yönlerin takibi kolay olacaktır. STEAM ekipleri, 
öz değerlendirme formları vb. dünya çapında mevcuttur, ancak 
değerlendirme vb. için belirli bir süreç olması gerekir. Bazı formlar 
öğretmenin inisiyatif almasına ve konuyu yönlendirmesine izin verir. 
Bu durumda ölçülen ve değerlendirilen şey değişir ve ortaklık azalır, 
bu hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Eğitim Bilimleri Akademisi, 
ölçme ve değerlendirme araçları üretmeyi değil, var olanları yeniden 
kullanmayı önermektedir. Avantajlı da olabilir.” (K27)

3ncü Alt Tema: Öğretmen Mesleki Gelişimini Ölçme Ve 
Değerlendirme
Bu alt temada, katılımcılardan mesleki gelişim derslerini 
değerlendirmek için mevcut hangi araçları paylaşmaları 
ve öğretmenlerin bilgi edinme araçlarını ve kaynaklarını 
değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, ulusal ve ulusötesi düzeyde 
koordinasyonu kimin yürütebileceğini düşündükleri konusunda 
önerileri toplanmıştır.

İlk soruda, katılımcılardan değerlendirme için mevcut araçlar 
ve kaynaklar hakkındaki bilgilerini paylaşmaları istenmiştir. 
Mevcut araçlardan verilen örneklerin yanı sıra, bazı katılımcılar 
kendi tasarladıkları değerlendirme araçlarının uygulanmasını, 
bazı katılımcılar ise bunun yerine ortak araçların kullanılmasını 
desteklemiştir. Bazı katılımcılar kişisel gelişimin önemine de dikkat 
çekmiştir.

“Bütünsel değerlendirme araçlarımızı oluşturabileceğimizi 
düşünüyorum. Araçlar hem yumuşak becerileri hem de zor becerileri 
kapsayan proje hedeflerimizi içermelidir. Bunun üzerine inşa ederek, 
yaratıcılık veya problem çözme gibi amaçlara yönelebiliriz. Bu 
değerlendirme listelerini üretebilir ve bunları önemli bir bütünsel 
değerlendirme aracı olarak kullanabiliriz.” (P27)
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“İçeriğimize uygun değerlendirme araçlarımız olmalı ve içeriğimizle 
uyumlu olmalıdır. Uzun sürmemeli ama yine de kendimiz yapmalıyız.” 
(P31)

İkinci soru, katılımcıların ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonu 
kimin yürütebileceğini düşündükleri ile ilgiliydi. Çoğu katılımcı 
bundan emin değildi.

“Bilmiyorum; ortak bir payda bulmak söz konusu olduğunda daha da 
zorlaşıyor.” (P30)

4ncü Alt Tema: Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi Ve 
Müfredat Uyumu
Bu alt temada, katılımcılardan öğrencilerin STEAM’deki öğrenme 
çıktılarını değerlendirmek için halihazırda mevcut olan mevcut 
araçlara, araçlara ve kaynaklara örnekler vermeleri istenmiştir. 
Katılımcılar ayrıca, değerlendirme çözümlerinin, işbirlikçi problem 
çözme ve yaratıcılık gibi konuya özgü olmayan bilgi ve becerileri 
hesaba katıp katmadığına ilişkin görüşlerini de paylaşmıştır.

Katılımcıların çoğu, öğrencilerin STEAM’deki öğrenme çıktılarını 
değerlendirmek için hâlâ yeterli araç, araç ve kaynağın bulunmadığını 
kabul ederken, bazı katılımcılar yaratıcılığın değerlendirilmesinin 
göreceli bir kavram olduğu ve değerlendirilmesinin zor olduğu 
konusuna değinmiştir.

“Portfolio’nun genel olarak tüm dünyada kullanılabilecek bir 
değerlendirme aracı olduğunu düşünüyorum. Bu proje kapsamında 
portföy ve günlük kullandık. Bizim için çok verimli oldu.” (P28)

“Değerlendirme listelerimiz her ay farklıydı, mühendislikte işbirliği 
gerekiyordu ama örneğin sanatta yaratıcılık önemliydi. Bu doğrultuda 
bir değerlendirme aracı kullandık.” (P28)
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“Dünya çapında çözümler bulmaya çalışıyorlar. Çünkü bir ihtiyaç 
var, kız öğrencilerin teşvik edilmesi gerekiyor. Bazı çözümler 
var, ancak becerilerin değerlendirilmesi zordur. Örneğin sınıftaki 
sosyal bilgiler dersinde Lego’dan dünya haritası yaptığımız 
etkinliği değerlendirmekte zorlandık. Bunu yaratıcılık başlığında 
değerlendirmek bizim için çok zor oldu. Örneğin, değerlendirme 
adımları renklerle ilgiliydi.” (P30)

Bazı öğretmenler de ilköğretimde STEM etkinliklerinde kız ve erkek 
öğrenciler arasındaki farklılıklara ilişkin gözlemlerini paylaşmışlardır. 
Örneğin, organize bir işbirliğinin gerekli olduğu yerlerde kızlar daha 
hedef odaklı ve yaratıcıdır.

“Şu anda Arduino ile çalışan 4-5 kişilik robotik ekiplerim var. Birlikte 
yazılım geliştiriyoruz. Kızlar daha organize, daha hedef odaklı ve daha 
yaratıcı. Kızların tamamladığı projeyi bitirmek için erkeklerin benim 
desteğime ihtiyacı vardı.” (P31)

5nci Alt Tema: Başarıları Ödüllendirmek
Bu alt temada katılımcılar, öğretme ve öğrenme mükemmelliğini 
anlamlı ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl tanıyacakları konusunda 
görüşlerini dile getirdiler. Katılımcılar ayrıca, öğrencilere teşvikler 
sunarak STEAM yeteneklerini belirleme ve teşvik etme politikalarına 
ilişkin önerilerini de paylaştılar. Ayrıca bunun doğru bir politika olup 
olmadığı veya STEAM’i gereğinden fazla vurgulama ve istemeden 
diğer kariyerleri karalama riski olup olmadığı da sorulmuştur.

Çeşitli projelerin ve sürekli deneyimsel ve sanatsal etkinliklerin, 
öğretme ve öğrenme mükemmelliğini fark edilir kılacağı belirtilmiştir. 
Katılımcılar, diğer kariyerlerin zararına STEAM›i aşırı vurgulama 
riskinin olabileceği görüşüne ise katılmamıştır.

“Projelerin çeşitliliği, deneysel ve sanatsal etkinlikler, öğrencilerin 
teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına yardımcı olur ve öğrenmenin 
sürekli gerçekleştiği anlayışının temelini oluşturur.” (P32)
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“Teşvik verilmeli. Öğrencilere günlük bilimler öğretilmelidir. teşviki 
destekliyorum. Olumlu bir tutum geliştirir. Aşırı vurgu tolere edilecek 
bir şey değil, gereğinden fazla vurgu yapılmasından yana değilim, 
çocukları gitmek istemedikleri bir alana yönlendirmek demektir, bunu 
yapmamalıyız.” (P29)

“Uzmanlar çocukların teşvik edilmesi gerektiğini söylüyorlar, 
bence çocuklara değer verilmeli, emeklerinden dolayı STEAM’i 
vurguladığımda bunun diğer meslekleri önemsizleştirmekle alakası 
olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. 
Çocuklarda farkındalık oluşturuyoruz, çocukların ilgisini çekiyor 
ama bunun bir tür önemsizleştirme olduğuna dair herhangi bir yanıt 
alamadım.” (P28)

Görsel 2: Bildirge Veri Özetinin Sonuçları

Görsel Tasarımı: Doğa Okulları, Türkiye
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Görsel 3: STEAM Eğitiminde Öğretmen ve Öğrencilerin Ortak Noktaları

Görsel Tasarımı: Doğa Okulları, Türkiye



85

TARTIŞMA VE SONUÇ

STEAM disiplinlerinin ilkokulların okul müfredatlarına entegrasyonu 
hem eğitim programlarının içeriğini hem de öğretmenlerin bu bilgileri 
öğrencilerine yaymaları ve aktarmaları için gerekli eğitim deneyimini 
yeniden düşünmeyi mümkün kılmaktadır. STEAM yaklaşımında 
kaynak eksikliğini (zaman, eğitim ve materyal açısından) bildiren 
öğretmenlerin sürekli eğitimi ile birlikte, okul müfredatının yenilikçiliği 
ve çok disiplinli yaklaşımı daha da geliştirilmelidir. Matematik hâlâ 
çok zor ve teorik olarak algılansa da öğrenciler STEAM disiplinlerine 
büyük ilgi göstermekteler. STEAM yaklaşımını yeniden düşünmek, 
kendine güveni artıran ve laboratuvar etkinliklerinin uygulanmasını 
tercih eden uygun öğrenme ortamlarını yaratmak, öğrencilerin 
bir dizi çapraz ve çok sektörlü beceri geliştirmeleri için amaçlarını, 
özerkliklerini ve eleştirel zihniyetlerini güçlendirmelerine yol 
açacaktır.

İlköğretimde STEAM eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
için öğrencilerin, öğretmenlerin, paydaşların ve politika yapıcıların 
işbirliği ve katılımıyla ilgili adımların bütüncül bir yaklaşımla 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Teknolojik toplumumuzun 
ihtiyaçlarını karşılamak ve genel olarak halkın bilim ve teknolojiyle 
ilgilenme istek ve yeteneğini geliştirmek için STEM eğitimi ilkokulda 
tam olarak uygulanmalıdır. Bu, özellikle vasıflı işçi eksikliği nedeniyle 
çok sayıda açık pozisyonun doldurulamadığı STEM boşluğunu aşmayı 
hedefleyen ülkeler için geçerlidir (Basogain, Gurba, Hug, Morze, 
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Noskova, Smyrnova-Trybulska, 2020). Şu anda, öğretmenlere, 
eğitmenlere ve müfredat geliştiricilere 21. yüzyılın etkili STEAM 
eğitimi taleplerini karşılamada yardımcı olacak entegre bir STEAM 
çerçevesine artan bir ihtiyaç vardır. IN2STEAM proje konsorsiyumu, 
bu ihtiyaca yönelik bir çözüm olarak, öğretmenlerin öğrencilerinin 
STEAM ile ilgili tutum ve davranışlarına ilişkin ilerlemelerini daha iyi 
değerlendirmelerini sağlayacak Davranışsal Değerlendirme Modeli 
(BAM) adlı bir değerlendirme modeli geliştirmiştir. IN2STEAM proje 
konsorsiyumu ayrıca öğretmenler tarafından derslerde, özellikle de 
STEAMLab›lerinde kullanılmak üzere bir dizi ders planı geliştirmiştir. 
Bu ders planları BAM becerileri ile uyumludur ve bu nedenle belirli 
ders planları bilişsel ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesine 
olanak sağlayacaktır. Öğrencilerin bu becerilerdeki değişimlerinin 
değerlendirilmesi kapsamında konsorsiyum, öğrencilerin 
geliştirdikleri yetkinliklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini 
sağlayacak birkaç araç geliştirmiştir.

Covid-19 pandemisi ile tüm dünyada öğrenci ve öğretmenlerin 
teknolojik araçlara erişim ve kullanım oranları ve becerileri artmış 
olsa da sosyo-ekonomik durum, coğrafi zorluklar vb. eşitsizliklerin 
teknolojiye erişim imkânları artırılarak ortadan kaldırılması, 
öğretmenlerin STEAM alanındaki eğitim programlarına ve işbirliğini 
sağlayabilecek paylaşım ortamlarına erişimlerinde ve öğrencilerin 
sanat ve fen dersleri kaynaklarına erişiminde etkili olacaktır. 
IN2STEAM proje konsorsiyumu tarafından, öğretmenlerin kendilerini 
geliştirmelerine katkıda bulunmak, STEAM alanlarında ve toplumsal 
cinsiyete duyarlı uygulamalarda becerilerini artırmak ve eğitim 
kaynaklarına erişimdeki eşitsizlikleri azaltmak amacıyla geliştirilen 
ve 8-11 yaş arası çocuklar arasında, özellikle genç kızlar arasında, 
öğrenci sorgulama, eleştirel düşünme ve problem çözmeye rehberlik 
etmek için STEAM eğitim yaklaşımını erişim noktaları olarak kullanma 
yetkinliklerini ve becerilerini artırmaları için öğretmenleri ve 
eğitmenleri destekleyen Açık Eğitim Kaynağı (OER) oluşturulmuştur.

Altı ortak ülke ortağının tümü tarafından yapılan araştırma ve 
değerlendirmelerde, kentsel ve kırsal alanlardaki teknolojik altyapı 
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farklılıklarından kaynaklanan eşitsizlik durumları, ülke genelinde 
ilköğretimde STEAM eğitiminin verilmesinde dikkate değer bir engel 
ve endişe olarak ortaya çıkmıştır. Korucu ve Kabak (2021)’in 186 
STEAM ve STEM çalışması üzerine yaptıkları araştırmada, Avrupa 
ülkelerinde her ülkenin ortak bir konuya odaklanmadığını, Almanya, 
Norveç ve Hollanda gibi ülkeler kadınların bilime ilgisini artırma 
eğilimindeyken bazı ülkelerin ise daha çok azınlıklara odaklandığını 
belirtmişlerdir. Bu nedenle STEM faaliyetleri açısından bölgesel 
faktörler dikkate alınarak gerekli teknolojik ve eğitimsel altyapı 
çalışmaları yapılmalıdır. Yenilikçi disiplinler arası faaliyetlerin ülke 
geneline yayılması ve her çocuğa çok faydalı sonuçlar elde etmesi 
için önemli fırsatlar verilmesi büyük önem taşımaktadır. IN2STEAM 
projesinin amacı politika yapıcılar tarafından STEAM eğitimini 
uygulama şeklini etkileyebilecek devlet ve özel okullar arasındaki 
büyük farklılıkları ortadan kaldırmanın yanı sıra teknolojiye sağlıklı 
ve doğru erişimi sağlamak için eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır. 
Bunlara dayalı olarak, çevrimiçi dijital araç kitleri, yenilikçi materyaller 
ve kadın STEAM uzmanlarıyla yapılan sınıf uygulamaları, dezavantajlı 
bölgelerden gelen öğrencileri içermektedir. Amaç, öğretmenlerin 
eleştirel düşünme ve dijital vatandaşlık becerilerini güçlendirerek, 
STEAM derslerini kolay erişilebilir ve ekonomik materyallerle 
uygulamalarına teşvik etmektir.

Alandaki tüm yenilikçi uygulamalarda kuşkusuz en önemli unsur 
öğretmendir. Öğretmenlerin hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerle 
yenilikçi uygulamaları verimli bir şekilde uygulaması ve sürdürmesi 
desteklenmelidir. Yenilikçi uygulamaların verimli bir şekilde 
uygulanabilmesi ve sürdürülebilmesi için tüm bunların öğretmenler 
tarafından benimsenmesi ve uygulama (zaman, maliyet, fiziki) 
olanaklarının sağlanması gerekmektedir (Korucu ve Kabak, 2021). 
Pawlak’ın (2000) belirttiği gibi, yaratıcı bir toplumu teşvik etmenin en 
güçlü araçları yaratıcı eğitim, teşvik edici bir ortam ve çok disiplinli 
çalışma ekipleridir. Bu, ilk olarak, temellendirilmiş deneyimleri teşvik 
ederek deneyimsel öğrenmenin birinci boyutuna derinden dayanan 
gözlem, algı ve anlayışa yönelik tutumları teşvik etmeyi (Kolb, 1984; 
Kolb, 2005); ikinci olarak, kendiliğindenlik, merak, özerklik gibi her 
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öğrencinin söz konusu deneyime yaklaşma biçiminde kökleşmiş kişisel 
girişimleri teşvik etmeyi; üçüncü olarak, soyut kavramsallaştırmanın 
temelleri olan sezgi, ilişkilendirme ve bağlamsallaştırmanın yaratıcı 
kapasitesini, yani öğrencilerin deneyimi anlamasını teşvik etmeyi 
içerir (Pawlak, 2000). Bununla birlikte, öğrenmenin dönüşümü, 
yansıtıcı öğrenmenin son adımı olan aktif deneyim teşvik edildiğinde 
ve değerlendirildiğinde üretilir (Colomer, Serra, Cañabate ve Bubnys, 
2020; Bubnys, 2019). Sonuç olarak, bu çalışma, öğrencilerin deneyimleri 
yoluyla eleştirel öğrenme ve yaratıcılığın ortaya çıktığı ilkokullarda 
STEAM eğitimini teşvik etmek için koşullu temelleri vurgulamaktadır. 
Öğretmen nitelikleri, ilkokullarda IN2STEAM projesinin en önemli 
unsurlarından biridir. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Tasarım Odaklı 
Düşünce, Probleme Dayalı Öğrenmeye dayalı yaratıcı, yenilikçi 
eğitim kursları ve öğrenme modülleri, altı ülkeden STEAM uzmanları, 
akademisyenler ve öğretmenlerin katkılarıyla tasarlanmıştır. 
Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerindeki prosedürü 
kolaylaştırmak için kadın STEAM uzmanlarının yardımıyla sınıflarda 
test edildiler. Ayrıca öğretmenlerin ve akademisyenlerin/ STEAM 
profesyonellerinin dersleri yeniden tasarlamak, projeler oluşturmak 
ve araştırma yapmak için birlikte çalışmasını sağlamıştır. AB bildirge 
önerilerine baktığımızda bu çalışmaların tanıtımına yönelik öneriler 
dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişim, proje veya yayın 
hazırlama konusundaki araştırmaları, terfi, yeni unvan veya kredi 
kazanma gibi yollarla desteklenebilir. Ayrıca öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerini desteklemeleri için STEAM’de kurslar, çalıştaylar veya 
öğretmen yetiştirme programları ücretsiz olarak sunulmalı ve 
okulların STEAM eğitim materyallerini satın alabilmeleri için daha 
fazla finansal desteğe ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Öğretmenlerin gelişimlerini devam ettirebilmeleri için beceri ve 
beceri temelli öğrenmeye odaklanan politikalar da geliştirilmelidir. 
Alternatif bir kaynak olarak müfredata teknik ve pratik olarak entegre 
edilen çevrimiçi kaynaklar hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 
birlikte öğrenme süreçlerine yardımcı olacaktır. Avrupa Bölgeler 
Komitesi, Avrupa›da, özellikle kızlar ve kadınlar arasında bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek 



için önlemler alınması çağrısında bulunuyor. Harghita İlçe Konseyi 
Başkanı Csaba Borboly (RO/EPP) tarafından hazırlanan bir görüşle, 
uyum politikasının planlanmasında gerekli yatırımı sağlamak ve bu 
alandaki eksiklikleri gidermek AB›nin yerel ve bölgesel temsilciler 
meclisi, Avrupa Komisyonu›nu ve Üye Devletleri STEM ile ilgili 
girişimleri yerel ve bölgesel düzeyde desteklemeye çağırılıyor (EU 
STEM Coalition, 2019).

Ayrıca, ortak ülkelerdeki üniversiteler, özel girişimler ve MEB’ler 
arasında güçlü bir işbirliği olmalıdır. Ayrıca bu kuruluşlar 
öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretmen yetiştirme 
kursları, çalıştaylar, seminerler ve staj programları planlamalıdır. 
Üniversitelerin bilim ve sanat bölümleri tarafından düzenlenen ve 
küratörlüğünü yaptığı STEAM bienalleri, sanat festivalleri ve sergiler 
de öğretmenlerin ilgisini artıracaktır. Öğretmenlerin yararlanabileceği 
STEAM eğitimi, veri tabanı ve işbirliği kaynaklarının zenginleştirilmesi 
ve STEAM içeriklerinin ulusal müfredatlara entegre edilmesi önemli 
bir gerekliliktir. Ayrıca, farklı eğitim düzeylerinden okullar arasındaki 
işbirliği, bir işbirliği fırsatı olarak Erasmus+ projelerinin deneyimlerini 
paylaşmaya teşvik edilmelidir. Proje uygulamaları kapsamında, 
proje konsorsiyum ortakları, OER’i tamamlamış ve uygulayıcı olan 
öğretmenler ve kadın STEAM uzmanlarını bir araya getirerek, 
hazırlanan STEAM ders planlarını STEAMLAbs’de öğrencilerle birlikte 
uygulamalarını sağlamış, ayrıca STEAM uzmanları ve altı ülkeden 
öğretmenler arasında ortak çalışmalar sağlamıştır.

Öğretmenler evrak işleri üzerinde çalışmak yerine müze, galeri vb. 
gezmek gibi yaygın eğitim faaliyetlerine ve ders dışı etkinliklerin 
eğitimsel boyutlarına daha fazla çaba ve enerji harcamalıdır. 
Ayrıca, eğer öğretmenler öğrencilerin öğrenmelerini dönüştürmeyi 
amaçlıyorlarsa, öğretim yaklaşımları sadece bilişsel süreçleri değil, 
aynı zamanda tutum ve yeterliliklere yönelik içe dönük sorgulamayı 
da içermelidir; öğretmenler, öğrencileri eleştirel konuşmaya dahil 
etmek için eğitimin tüm yönlerini vurgulamıştır (Chen ve She, 2015; 
Liu, 2013). Deneyimsel etkinlikler, STEAM etkinliklerini geliştirirken 
dikkate alınması gereken kritik bir noktanın, bilim etrafında ve beden 
arasındaki potansiyel ve karşılıklı ilişkiler etrafında sürekli deneylerin 
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(Kolb, 1984; Kolb, 2005; Abdulwahed, 2009) döngüsel süreci olduğunu 
göstermiştir. (Bassachs, Cañabate, Nogué, Serra, Bubnys ve Colomer, 
2020). Öğretmenler yeni STEAM uygulamaları planlamaya ve en iyi 
uygulamalarını akranlarıyla yaygınlaştırmaya teşvik edilmeli ve akran 
koçluğu sistemi yaygınlaştırılmalıdır. Öğretmenlerin STEAM alanlarına 
olan ilgilerini ve iş birliklerini artırabilecek, bilim iletişimcileri ile bir 
araya gelebilecek festival, konferans gibi etkinliklerin arttırılması çok 
faydalı olacaktır. Bilim, sanat ve beşerî bilimler bölümleri arasındaki 
işbirliğinin disiplinler arası çalıştaylar ve eğitimlerle pekiştirilmesi 
de çok önemlidir. Bunlara ek olarak öğretmenlerin ücretsiz olarak 
kullanabileceği, STEAM derslerinin ve en iyi uygulama örneklerinin yanı 
sıra uzmanların deneyimlerinin paylaşılabileceği dijital platformlar 
artırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmalıdır.

Velileri ve okulları dâhil etmek, onlara, günümüzün aşırı yapılandırılmış 
okulları tarafından bir çerçeve içinde tutulan öğrencilerin 
potansiyellerini geliştirmelerine izin verebilecek daha akıcı bir iletişim 
sağlayacaktır. Sınıfları alışılmamış bir şekilde düzenlemek, öğrencileri 
yeni fırsatları keşfetmeye, okul içinde ve dışında öğrenmeye ve farklı 
bağlamlarda iletişim becerilerini geliştirmeye yönlendirecektir. 
Ayrıca öğrencileri daha çok doğayla iç içe olmaya teşvik etmek ya 
da doğayla ilgili atölye çalışmalarına daha fazla yer vermek, onların 
doğaya olan meraklarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı 
olacaktır. Bu sayede öğrenciler sadece pasif bir şekilde öğrenmekle 
kalmayacak, aynı zamanda doğası gereği bilimi yönlendiren şeylere 
cevaplar arayanlara dönüşeceklerdir.

Değerlendirme araçları, öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirmek 
için anahtar unsurlardır. Değerlendirme araçları tek tip ve nicel bir 
ölçüme odaklanmamalı ve objektiflik için kademeli bir puanlama 
sistemi kullanılmalıdır. Soru, herkes tarafından kullanılabilecek bir 
değerlendirme aracı oluşturmak için ne kadar çaba gösterilmesi 
gerektiğidir. Herkese uygun bir değerlendirme aracı oluştururken, 
orada hangi verilerin olması gerektiğine dikkat edilmelidir, aksi 
takdirde kullanılmayan bir şeyin ortaya çıkma riski vardır. Bu 
nedenle öğretmenler, kullanacakları değerlendirme araçlarını kendi 



yöntemleriyle oluşturup tasarlama uyumluluğuna sahip olmalıdır. 
Öğrenciler ayrıca değerlendirme aşamasına katılabilmelidir; 
örneğin öğretmenleri tarafından tasarlanan araçları kullanarak 
arkadaşlarını derecelendirebilirler. Bunun dışında küçük yaşta bile 
öğrencilerin STEAM becerilerini alternatif değerlendirme araçları ile 
değerlendirmek mümkündür. IN2STEAM projesinde öğrenciler için 
bir değerlendirme aracı olarak kullanılan öğrenci laboratuvar kâğıdı 
ile öğrenciler, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenin yanı sıra öğrenme 
süreçleri üzerinde de derinlemesine düşünebildiler. Ayrıca, projenin 
STEAM’e yönelik test edilmiş yaklaşımını kullanarak ilkokuldaki 
öğrencilerde (özellikle kızlarda) davranış değişikliğini etkili bir şekilde 
ölçmek için bir araçtır. Bunun dışında öğretmenler, öğrencilerin her 
bir etkinlikteki ve tüm uygulama sürecindeki ilerlemelerini yansıtmak 
için araştırma boyunca uygulama süreci hakkında günlükler 
tutmuştur. Öğretmenlerin öğrencilerin ilerlemesini izlemelerine 
ve kendi yeterliliklerini değerlendirmelerine yardımcı olan etkili 
alternatif değerlendirme araçlarıdır.

Araçlara erişimde kırsal ve kentsel alanlar arasındaki farklılıklar 
dikkate alınmalıdır. Her öğretmenin bu uygulama ve değerlendirme 
araçlarına erişimi olmalıdır. Elbette öğretmenlerin kendilerini 
geliştirmeleri ve bu araçları kullanma konusunda yetkin olmaları 
gerekmektedir. Bunlara ek olarak fikir yarışmaları ve çevrimiçi 
kongreler gibi etkinlik ve etkinlikler STEAM eğitiminde öğretmen 
mesleki gelişiminin ölçülmesinde önemli rol oynayacaktır. 
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