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YÖNLENDIRICI ÖZET
Aşağıdaki Etki Raporu, Erasmus+ çerçevesinde 7-11 yaş arası 
öğrencilerle gerçekleştirilen IN2STE(A)M Laboratuvarları olarak 
adlandırılan STE(A)M eğitiminde yaratıcı çalıştayların uygulanmasına 
ilişkin faydalı bilgiler ve sonuçlar içermektedir. IN2STE(A)M projesinin 
ana hedef, İtalya, Portekiz, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’taki 
ilkokullarda çok disiplinli ve cinsiyet kapsayıcı bir STE(A)M yaklaşımını 
tanıtmak ve STE(A)M’deki tüm kilit paydaşları (özellikle öğretmenler, 
kadınlar, STE(A)M uzmanları, ebeveynler) sürece dâhil etmektir. STEM 
veya STE(A)M eğitimini pratik uygulamayla birleştirmek ve öğrenciler 
için ilginç kılmak da ana hedeflerden biridir.

STE(A)M disiplinlerinin, bilimsel yöntemin ve Sorgulamaya Dayalı 
Öğrenme modelinin kullanılması yoluyla, temel olarak problem çözme 
ve deneyime bağlı öğrenme  projedeki bazı ön aşamaların sonucudur.

İlk olarak, IN2STE(A)M projesi çerçevesinde ücretsiz ve erişilebilir bir 
çevrimiçi kurs a katılarak, farklı ülkelerden hem devlet hem de özel ilkokul 
öğretmenleri STE(A)M’e yönelik farklı metodolojiler ve yaklaşımlar 
konusunda eğitildi. İtalya’dan 22 öğretmen, Polonya’dan 8 öğretmen, 
Portekiz’den 21 öğretmen, Yunanistan’dan 10 öğretmen, Kıbrıs’tan 
17 öğretmen ve Türkiye’den 33 öğretmen kursa katılmış, STE(A)M 
konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirecek yeni eğitimler almış ve 
öğrencileri için geleneksel olmayan eğitim faaliyetlerini öğrenmiştir.
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Daha sonra, öğrenilen bu metodolojiler öğretmenler için özel bir 
el kitabı olan “Dijital Öğretmen Araç Seti, DTT” içinde daha fazla analiz 
edildi. DTT, IN2STE(A)M ortakları tarafından, ilkokul öğretmenlerine 
öğrencilerin öğrenme çıktılarını iyileştirmek için yaratıcı ICT ve STE(A)
M’nin gerçek yaşam uygulama örneklerini sağlamak ve kızların STE(A)
M’ye olan ilgilerini erken yaşlardan itibaren teşvik etmek amacıyla 
pratik ve değerli bir belge olarak tasarlanmıştır. Aralık 2021’den 
Nisan 2022’ye kadar tüm ortak ülkelerinde verimli bir şekilde yeniden 
üretilen donanımlı laboratuvarlar, “IN2STE(A)M Laboratuvarları” 
oluşturmak için bir dizi etkinlik ve ders planı içermektedir.

Bu raporun temel amacı, her ülkedeki IN2STE(A)M Laboratuarlarının analizi 
ve öğrencilerin IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılımlarıyla becerilerini 
ve yetkinliklerini nasıl geliştirdiklerini göstermektir. Proje temel olarak 
kızların STE(A)M’e katılımını artırmaya ve STE(A)M eğitimine erişimde 
toplumsal cinsiyet klişeleriyle mücadele etmeye odaklandığından, genç 
kızların öğrenme sürecine özel bir odak verilecektir. 

Bu nedenle, bu rapor IN2STE(A)M Laboratuvarlarının tüm ülkelerde 
uygulanmasından elde edilen aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

• Temel Yeterlilikler
• Öğrenme Çıktıları
• Duygusal Beceriler
• Bilişsel Yetenekler
• STE(A)M anlayış ve becerileri
• Öğrencinin öğrenme sürecindeki ilerleme ve davranışları üzerindeki 

etkisi
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Ayrıca IN2STE(A)M Konsorsiyumu tarafından tasarlanan ve IN2STE(A)
M laboratuvarları sırasında bilgi toplamak için kullanılan 4 ana araca 
atıfta bulunmaktadır:

1. Öğretmen Günlüğü: öğretmenlerin IN2STE(A)M Laboratuvarları 
sırasında öğrenciler tarafından edinilen öğrenim süreci davranışları 
ve becerileri hakkındaki gözlemlerini not alabilecekleri bir araç;

2. IN2STE(A)M Laboratuarı Çalışma Sayfaları: Öğrencilerin bilimsel 
yöntemi ve STE(A)M yaklaşımı ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme 
fenomeninin doğrudan gözlemini kullanarak gözlemlerini, sorularını 
ve aranan problemlerin çözümlerini yazdıkları bir günlük.

3. Öğretmenlerin öğrencilerinin STE(A)M ile ilgili tutum ve davranışlarına 
ilişkin ilerlemelerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için 
Konsorsiyum tarafından oluşturulan “Davranışsal Değerlendirme 
Modeli, BAM” olarak adlandırılan, öğrencilerin beceri ve davranışlarının 
bir analiz modeli. Amaç, öğretmenin talimatlarının (performans 
temelli öğrenme) bir sonucu olarak puanların ve performansın elde 
edilmesine odaklanmak yerine, öğrenciler tarafından yeni yeterliliklerin 
(yeterliliğe dayalı öğrenme) edinilmesini teşvik etmektir;

4. IN2STE(A)M Laboratuarları sırasında sosyo-duygusal beceriler ve 
eleştirel düşünme becerileri (ve belirli beceriler) edinmedeki etkinliklerin 
ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmek için öğrenciler tarafından 
edinilen becerilerin ön ve son değerlendirme anketleri.

IN2STE(A)M laboratuvarlarının pilot uygulaması, proje Koordinatörü 
(CESIE, İtalya) ve tüm ortaklar tarafından farklı ülkelerde 
gerçekleştirilmiştir: Polonya’dan DANMAR COMPUTERS, Portekiz’den 
INOVA, Yunanistan’dan FOUR ELEMENT, Kıbrıs’tan CARDET ve Türkiye’den 
DOĞA OKULLARI.
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1. PILOT UYGULAMA AŞAMASI: 
IN2STE(A)M LABRATUARLARINA GIRIŞ
A fase piloto do projeto IN2STE(A)M teve como objetivo a criação 
IN2STE(A)M projesinin pilot uygulama aşaması, yenilikçi bir 
sistem oluşturmak için öğretmenleri, öğrencileri ve kadın STE(A)M 
uzmanlarını içeren IN2STE(A)M Laboratuarları olan bir dizi eğitim 
laboratuvarı, çalıştayının oluşturulmasını ve öğrenciler için teşvik 
edici bir öğrenme ortamı amaçlamıştır.

Fikir, daha eksiksiz ve bütünleşik eğitim programı sunmak için 
STE(A)M’deki (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik) farklı 
disiplinlerin farklı bilgi ve metodolojilerinin birleştirileceği, ilkokullar 
için alışılmamış ve  disiplinlerarası öğrenme alanları yaratmaktır. Bu 
nedenle laboratuvarlardaki disiplinlerarası yaklaşım, öğrencilerin 
hem bilişsel hem de sosyo-duygusal beceriler üzerinde çalışmasına, 
farklı disiplinlere eğilmelerine ve “pozitif bilimler” olarak adlandırılan 
doğa bilimleri ve sosyal bilimlerler arasındaki boşluğu doldurmalarını 
sağlamaktadır.

Öğretmenlerle ve IN2STE(A)M Laboratuvarlarında yer alan kadın 
uzmanlarla yapılan tartışmalarda, tüm ülkelerde en çok araştırılan 
bilgi alanları şunlardır:
 ⋅ Bilim   ·   Matematik  ·  Sanat
 ·  Teknoloji  ·  Kodlama  ·   Robotik
 ·  Bilişim  ·   Mühendislik  ·   Dil
 ·  Mimari  ·   Nanoteknoloji ·   Sosyal bilimler
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Bu nedenle fikir, IN2STE(A)M Laboratuvarları aracılığıyla farklı 
disiplinlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceğini ve STE(A)M’in 
teknik-bilimsel becerilerinin sanatsal ve hümanist disiplinlerde var 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Laboratuvarlar sırasında, öğretmenler ve STE(A)M uzmanları, 
laboratuvarlarda doğrudan kendi bilgilerinin aktif yaratıcıları haline 
gelen öğrencilerin özerk öğrenmesine dayalı yeni bir metodolojik 
yaklaşım kullandılar. Kendi kendilerine yönlendirilme ve özerk 
öğrenme deneyiminin bir parçası olarak, öğrenciler yeni bilgiler 
yaratmış ve kendi araştırmalarını yürüterek akranlarıyla birlikte 
keşfetmiştir.

Öğrenci merkezli modeller, öz-yönelimli öğrenme yollarını gösterir 
ve öğrencilerin öğretmen müdahalesinden kaçınırken öğrenme 
deneyimlerinde özerk ve özgüvenli olma ihtiyacını vurgular.
.
Bu model, öğrencilerin daha fazla merak geliştirmelerine, daha 
yaratıcı olmalarına ve daha fazla soru sormalarını sağlamaktadır. 
Aynı zamanda, öğretmenlerden yardım almadan bir sorunu nasıl 
çözebileceklerini düşündürür.



IN2STE(A)M Laboratuvarları sırasında öğretmen, bu nedenle, belirli 
eğitim hedeflerinin başarılmasından çok bilgi sürecine dikkat 
etmiştir. Sonuç olarak öncelik, öğretmenlerin öğrencilerin IN2STE(A)
M Laboratuarlarında özerk olarak nasıl öğrendiklerini, birbirleriyle 
karşılaştırıp birlikte çalıştıklarını ve böylece iletişim, empati, ekip 
oluşturma gibi ilişkisele beceriler de dahil olmak üzere hem bilişsel 
hem de sosyo-duygusal bir dizi geliştirdiklerini gözlemlemesi 
olmuştur. 

Laboratuvarlar hem STE(A)M hem de diğer disiplinlerle bağlantılı 
yeni kavramları öğrenmek için yararlı alanlar haline gelmiştir, aynı 
zamanda öğrenciler arasında sosyalleşme ve takım oluşturma için 
önemli alanlar olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, IN2STE(A)M Laboratuvarları, öğrenciler arasında işbirliğini 
teşvik etmek için geleneksel sınıflara alternatif alanlar olarak 
tasarlanmıştır. Sonuç olarak, gruplar halinde çalışmayı ve öğrenciler 
arasında değiş tokuş yapmayı teşvik edecek şekilde masalar bloklar 
veya öğrenme istasyonları halinde düzenlenmiştir. Bu sınırlayıcı 
tutuma sahip olmayan ve gelenekselin dışındaki yapı, öğrenciler 
arasında en kırılgan ve savunmasız konuları da içeren daha büyük 
bir etkileşime izin vermiştir. Aynı zamanda, öğrenciler daha yenilikçi 
ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak için farklı materyalleri 
(günlük yaşamdan geri dönüştürülmüş malzemeler gibi) ve 
teknolojileri seçip kullanabilmiştir.

IN2STE(A)M Laboratuvarlarında uygulanan faaliyetler, IN2STE(A)
M ortakları tarafından toplanan ve okul paydaşları için halka açık 
ve ücretsiz bir kaynak olarak sunulan bir dizi ders planından ilham 
almıştır.



Daha fazlası için: 

Dijital Öğretmen Araç Seti için bağlantı 
https://IN2STE(A)M.eu/outputs/

Ders Planları 
https://IN2STE(A)M.erasmus.site/

IN2STEAM Çevrimiçi Kursu 
https://IN2STE(A)M.eu/course/login/index.php 



2. DEMOGRAFI VE YÖNTEMLER 
2.1 Katılımcı Okullar, Sınıflar ve Öğrenciler  

Bu oturumda, farklı ülkelerde IN2STE(A)M Laboratuvarlarının 
uygulanması sırasında toplanan veriler ve bilgiler, bunların bileşimi 
(öğrenci demografisi ve ulaşılan sayılar açısından) sonuçlar açısından 
da vurgulanmak üzere rapor edilmektedir. STE(A)M disiplinlerinde 
(bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik) yeni bilgi ve 
becerilerin kazanılması da raporlanan bilgiler arasındadır.

IN2STE(A)M Labs’in başlatılmasının ön aşaması olarak ortaklar, 
öğrencilerin beceri ve davranışlarını izlemek için bir model olan BAM 
– Davranışsal Değerlendirme Modeli üzerinde çalışmıştır. Bu model, 
ilkokul öğrencileriyle hem bilişsel hem de sosyo-duygusal beceriler 
üzerinde çalışmanın önemini vurgulamaktadır. BAM, öğrencilerin 
hem okul ortamında hem de gelecekteki profesyonel kariyerlerinde 
harcayabilecekleri bir dizi çapraz beceri edinmelerini sağlamak için bu 
iki tür beceriyi bütünleştirir. Bu becerilerin kazanılması, öğrencilerin 
geleneksel ve yüzeysel eğitime kıyasla laboratuvar ve multidisipliner 
faaliyetlerle meşgul olduklarında daha kolay ve daha çabuk olur.

Etki Raporunun aşağıdaki paragraflarında yer alan veriler ve bilgiler 
şu kaynaklardan alınmıştır:
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• IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılımlarından önce ve hemen sonra 
(anket öncesi ve sonrası) öğrencilere STE(A)M’e katılımlarını ve 
ilgilerini vurgulamak için iki kez uygulanan anket,

• IN2STE(A)M Laboratuarlarındaki etkinlikler sırasında tüm gözlemleri 
ve düşünceleri yazarak hem öğrenciler hem de öğretmenler 
tarafından doldurulan günlükler ve gözlem kağıtları,

• IN2STE(A)M Laboratuvarlarının uygulanmasında yer alan 
öğretmenlerden ve kadın STE(A)M uzmanlarından alınan bir dizi 
iletişim ve geri bildirim.
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Genel olarak konsorsiyumun ulaştığı öğrenci sayısı tatmin edicidir ve 
toplamda 973 öğrenciye ulaşılmıştır. Pandemi nedeniyle Portekiz gibi 
ülkelerde okullarla yapılan toplantıların bir kısmının fiziki, bazı planlı 
laboratuvarların uygulanmasının mümkün olmadığı için çevrim içi 
olarak gerçekleştirildiği belirtildi. 

Kaynak: CESIE Tarafından Hazırlanan Grafik

IN2STE(A)M Laboratuvarlarının Demografisi

Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı Laboratuvar sayısı

İtalya 200 16 29

Yunanistan 83 21 19

Türkiye 279 14 17

Kıbrıs 172 10 13

Polonya 166 3 19

Portekiz 73 4 4
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2.1.1 İtalya

İtalya’da IN2STE(A)M Laboratuvarları aşağıdaki kurum ve 
kişilere ulaştı:

• 2 ilkokul: ICS Rita Borsellino ve Don Milani
• 3 binasıyla ICS Rita Borsellino
• İlgili 10 sınıf: 7 sınıf (8-9 yaş arası öğrenciler) ve 3 sınıf (9-10 yaş arası 

öğrenciler)
• Laboratuvarlara 16 öğretmen katıldı
• Laboratuarlara katılan 200 öğrenci (yaklaşık 100 kız öğrenci)
• Toplam 52 saat süren 29 Laboratuvar (her biri yaklaşık 2 saat)
• Katılan 3 kadın STEAM uzmanı (Laboratuvarlarda, 2 Laboratuvar 

uzmanı 1 araştırma uzmanı)
IN2STEAM Laboratuarlarının uygulanması, Palermo Scienza ve Fablab 
Palermo’dan kadın araştırmacılar ve uzmanlarla işbirliği içinde CESIE 
tarafından koordine edilmiştir.

Öğrencilerin Yaşı:

• 8-9 yaşında
• 9-10 yaşında
• > 10 yaşında

IN2STE(A)M laboratuvarlar uygulamalarından önce ve sonra 
öğrencilere uygulanan anketlerden, öğrencilerin STE(A)M 
disiplinlerine, özellikle fen ve matematik konularına ilgi duydukları, 
ancak genellikle bağımsız öğrenme, bir gazete okuyarak veya sadece 
internette araştırma yaparak kendi öğrenmeleri için bilgi aramaya 
yönelik motivasyonlarının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 
bilgi teknolojileri öğrenciler tarafından daha çok eğlence amaçlı 
kullanılmakta ve sosyal medyada gezinip daha sonra öğrenme 
amacıyla kullanılmaktadır. 
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Öğrencileri ilgilendiren diğer disiplinler şunlardır:

• Müzik  ·  Bilişim ·  Teknoloji 
• Zooloji.  · Diller  ·  Sanat Biyolojisi
• Anlatısal Yazı · Astronomi ·  Bitkilerin Doğası ve Çalışması

Ayrıca, öğrencilerin kişisel ve/veya akademik başarıları için yüksek 
beklentileri olduğu görülmektedir. Başarısızlık genellikle olumsuz 
duygular ve stresle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, iletişim ve sosyal 
beceriler hakkında, STE(A)M uzmanları öğrencilere şu soruyu sordular: 
“Bir şeyi yapamadığınız zaman nasıl hissediyorsunuz?” Öğrenciler o an 
hissettiklerine göre farklı duygularla cevap verdiler: 

• “Kendimi kötü hissediyorum”, “Kendime kızgınım”
• “Üzülmüyorum çünkü biliyorum ki yanılmış olsam bile başaracağım”
• “Sıkılmış, gergin”
• “Ajite hissediyorum”
• “Mutsuzum”

Ön ve son anketlerden, öğrencilerin gelecekteki kariyerleri ve kişisel 
öğrenme yolları için birçok düşünce ve istekleri olduğu ortaya çıktı. 
Ancak, favori meslekleri STE(A)M (bilim adamı, biyolog, mimar, 
sanatçı, BIT teknisyeni, mühendis, tarih ve coğrafya araştırmacısı…) 
ve özellikle genel olarak bilim, tıp ve doğa çalışmaları ile güçlü 
bir şekilde bağlantılıdır. Mühendislik ve BİT disiplinlerine de ilgi 
duydukları gözlemlenmiştir. IN2STE(A)M laboratuvarlarında bazı 
yöntemler uygulamaya konulmuştur. Örneğin: Sanat, mühendislik, 
robotik ve kodlama etkinliklerine uygulanan doğa bilimleri ile STE(A)
M’e interdisipliner ve bütünleşik yaklaşım. Buna ek olarak, STE(A)M 
kadın uzmanlar, STEAM yaklaşımına veya STREAM’e (R-Okuma ve 
hikaye anlatımı) göre bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler ve çocuklar 
hakkında konuşurken onların yetenek ve becerilerini de dikkate 
alarak, doğrudan öğrenme deneyimleri ve keşif süreçleri için bir 
yarışma başlattılar. İtalya’da, STE(A)M Laboratuvarları çok disiplinli 
bir yaklaşıma (ve sanat, fen, mühendislik, tarih, matematik, robotik… 
doğrudan keşif ve öğrenciler tarafından yürütülen araştırma 
süreci) ve öğrencilerin kendi araştırmaları için materyalleri deneyip 
seçtikleri, kendi kendilerine rehberli bir etkinlik yürüttükleri “Bilim 
Büfesi” etkinliğinden ilham alır.
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2.1.2 Yunanistan
Pilot laboratuarlara iyi bir katılım olmuş ve öğrencilerle okulda ve bir 
dizi Fablab makerspace içinde, öğrenme ve yenilik için özel alanlar 
olarak farklı etkinlikler uygulanmışitır.

Yunanistan’da IN2STE(A)M Laboratuvarları aşağıdaki kurum 
ve kişilere ulaştı:

• STE(A)M Laboratuvarlarında yer alan 18 ilköğretim okulu;
• 18 IN2STE(A)M Laboratuvarı + 1 çevrimiçi oturum
• Laboratuvarlarda geçirilen 36 saat 
• IN2STE(A)M Laboratuvarlarında 21 öğretmenin görev alması
• IN2STEAM Laboratuvarlarına katılan 83 öğrenci
• Laboratuvarlarda görev alan 3 kadın STEAM Uzmanı
• STE(A)M Laboratuvarlarına katılan 26 kız öğrenci

Öğrencilerin Yaşı:

• 7-8 yaşında  · 8-9 yaşında

IN2STEAM Laboratuarlarının uygulanması, hem Korydallos’ta hem 
de Peristeri’de (Atina, Yunanistan) 2 STEAM Laboratuarı ile işbirliği 
içinde FOUR ELEMENTS tarafından koordine edilmiştir.
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Laboratuarlar sırasında bazı ana konular geliştirilmiştir ve 
ana konular şunlardır:

• Bilim  · Sanat  · Teknoloji
• Kodlama  · Robotik · Bilişim · Mühendislik

Laboratuvarlarda öğrenciler, bazı kadın STE(A)M uzmanlarının 
yardımıyla bazı sorular sorma ve birlikte öğrenme, araştırma için yazılı 
öneriler hazırlama, daha sonra bazı standartlara göre değerlendirme 
(örn. dil becerileri, konunun anlaşılması vb.) olanağına sahip oldular.

“Robotik El” de dâhil olmak üzere etkinliklerin çoğu, çizim ve 3B 
nesne gibi somut sonuçlar verdi. Öğrenciler prototipi birbirlerine 
sunduklarında, onlardan kategorilere göre oy vermelerini 
isteyebilirsiniz (ör. en çekici çözüm, en iyi teknik yenilik, vb.). Her 
kategori için her öğrenciye üç adet çıkartma veya üç adet post-
it verildi. Öğrenciler, istedikleri bir prototipe bir, iki veya üç adet 
çıkartma yapıştırabilecekleri ya da isterlerse iki veya üç adet prototip 
üzerine çıkartma dağıtabilecekleri değişikliğe sahip oldular. Diğer 
durumlarda, öğrenciler, navigasyon, renk değiştirme, farklı yönlerde 
hareket etme gibi yapının ek yetenekleri konusunda eğitilmek için 
kodlama ve robotik ile ilgilendiler.

Bazı etkinliklerde uzmanlar, öğrencilerden post-it üzerine oylamaları 
için kısa bir açıklama yazmalarını istedi. Öğrencilerin laboratuvarlar 
sırasında ne yaptıklarını açıklamalarını sağlamak önemliydi.
Öğrencilerin görevde kalmalarını ve meşgul olmalarını sağlamak 
önemliydi. Ayrıca, engellendiklerini hissettiklerinde öğrencilere 
destek sunulmalıdır.

STE(A)M uzmanları, bir konunun sürekli gündeme gelen sorunlu 
yönlerini buldular ve öğrencilerden daha sonraki bir sınıfta bunları 
gözden geçirmeleri için not almalarını istediler.
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2.1.3 Türkiye

Türkiye’de IN2STE(A)M Laboratuvarları, aşağıdakileri 
içerirken hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 
beklentilerini karşılamıştır:

• Türkiye’nin 6 farklı ilinde (Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli 
ve Kırklareli) 7 kampüste (Ankara İncek, Başiskele, Bostancı, 
Hatay, İzmir Torbalı, Kartal, Lüleburgaz ve Yakacık) 17 STEAMLab 
uygulaması 24 saat geçirilmiştir.

• IN2STE(A)M Laboratuvarlarında 14 ilkokul öğretmeni görev aldı
• Laboratuvarlarda 4 kadın uzman görev aldı
• IN2STE(A)M Laboratuvarlarına 279 ilkokul öğrencisi katıldı
• IN2STE(A)M Laboratuvarlarına 141 kız öğrenci katıldı

Öğrencilerin Yaşı:

• 7-8 yaşında  · 8-9 yaşında
• 9-10 yaşında · > 10 yaşında

Durante os laboratórios STE(A)M foram desenvolvidos alguns 
tópicos e os principais foram:

• Bilim  · Matematik  · Sanat  
• Teknoloji  · Robotik · Mühendislik · Mimari  
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STE(A)M laboratuvarları sırasında bazı ana konular geliştirilmiştir: 
Bilim, matematik, sanat, teknoloji, robotik, mühendislik ve mimari. 
2021-2022 yılı boyunca öğrenciler, IN2STE(A)M Labs’da sınıf içi 
etkinliklerin bitmesi, deneyler ve farklı deneyimler yaşamanın 
mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler konuların çok ilgi çekici olduğunu 
ve atölyelere katılmaktan heyecan duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca 
öğrencilerin çoğu renkli ve eğlenceli materyallerle yeni şeyler 
yapmaktan hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Daha küçük öğrenciler 
sıklıkla malzemeleri kesme yapıştırma gibi el işi etkinliklerini yapmakta 
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ancak kadın STEM uzmanlarına göre 
uygulamalarda kız öğrenciler boyama, katlama gibi adımlarda 
çok daha başarılı olurken, erkek öğrenciler öğretmenlerden ve 
uzmanlardan daha fazla destek aramaya başladılar. Ayrıca kız 
öğrencilerin gruplarındaki tasarımları daha çekici ve detaylıydı.

Öğretmenlere göre, öğrencilerin çoğu için konular ilgi çekiciydi ve 
Köprü Kurma, Gazlı İçecekler, Kişisel STE(A)M Laboratuvarı, Geometrik 
Robot, Geometrik Şekiller, Meraklı Böcekler, Kendi Aracım, Kendi 
Hovercraft’ımız, Maddeyi Tanıyın, Robotik El ve Elektrik Yolu. Tüm 
bu aktiviteler öğrenciler için IN2STE(A)M Aktivite Kitinde bulunabilir, 
buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler konuları ve etkinlikleri merak etmişlerdir. Modelleme, 
yeni ürünler yaratma ve yaratıcı fikir ve buluşlar üretme düşüncesi, 
öğrencilerin ilgisini uygulamalara kolayca katılmaya yöneltti. 
Etkinliklerin başında bazı grupların görevlerin nasıl gerçekleştirileceği 
konusunda şüpheleri vardı ancak daha sonra etkinliklerden çok keyif 
aldılar. Gruplar halinde çalışmak öğrenciler arasındaki iletişimi ve 
etkileşimi güçlendirdi.

Genel olarak öğrencilerin çoğu bilişim teknolojileri, mühendislik, tıp 
gibi fen alanlarında okumak istediklerini belirtmişlerdir. Kızların çoğu 
gelecekte doktor, öğretmen, veteriner ve profesyonel sporcu olmak 
istediklerini belirtmiştir. Gelecekteki kariyer hayallerinde kızlar 
ve erkekler arasında anlamlı bir fark yoktur. Laboratuvar öncesi 
ve sonrasında öğrencilerin gelecekteki kariyer seçimlerine ilişkin 
görüşlerinde de önemli bir değişiklik olmamıştır.
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2.1.4 Kıbrıs
Kıbrıs’ta öğrenciler IN2STE(A)M Laboratuarlarının en başından 
itibaren STEAM disiplinlerine büyük bir ilgi gösterdiler, ön anketlerin 
sonuçlarının gösterdiği gibi, uygulamalardan önce de öğrencilerin 
büyük çoğunluğu okul dışında fen (%88,53) ve matematik (%80,89) 
etkinliklerine ilgi duyuyordu.

Kıbrıs’ta IN2STE(A)M Laboratuvarları:

• Laboratuvarlara katılan 6 okul
• 13 IN2STEAM Laboratuvarı
• Laboratuvarlarda geçirilen 21 saat (STEAM Labs başına 1 saat 20 

dakika-2 saat ve 20 dakika).
• Laboratuvarlarda 10 öğretmen görev aldı
• IN2STE(A)M Laboratuvarlarına katılan 172 öğrenci
• IN2STEAM Laboratuvarlarına katılan 87 kız öğrenci

Öğrencinin yaşı

• 7-8 yaşında  · 8-9 yaşında
• 9-10 yaşında  · > 10 yaşında

STE(A)M laboratuvarları sırasında ana konular ve odak 
alanları şunlardı:

• Bilim  · Matematik  · Sanat  
• Teknoloji  · Mühendislik  · Dil   · Sosyal bilimler



Uygulamaların ardından öğrencilerin büyük çoğunluğu okul dışında 
fen (%83,87) ve matematik (%77,07) etkinlikleriyle ilgilenmeye devam 
etmektedir. Ayrıca günlük problemleri çözmeyi (%73,54), bazı şeylerin 
neden olduğunu bilmeyi (%85,80), yeni hikâyeler, planlar ve fikirler 
yaratmada yaratıcı olmayı (%83,87) ve yeni deneyimler denemeyi 
(%85) sevdiklerini belirtmişlerdir. %80). Gazete (%70,96) ve internetten 
haber okuma (%62,58) konusunda isteksiz görünmektedirler. 
Televizyonda haber izleme (%50,32) veya izlememe (%47,74) eşit 
oranda yoğunlaşmıştır. Öğrenciler grup halinde çalışmayı (%85,16) 
ve sunum yapmayı (%65,80) sevdiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
büyük bir kısmı bir görevi tamamlamak için bilgisayar kullanmayı 
sevdiğini belirtmiştir (%79,35). Son olarak, sonuçlar öğrencilerin 
%78,70’inin bir testte iyi performans göstermedikleri takdirde hayal 
kırıklığına uğradıklarını göstermiştir

Genel olarak öğrenciler heyecanlarını hem arkadaşlarına hem de 
öğretmenlerine ilettikleri için IN2STEAM etkinliklerine katılmak 
için çok motive görünüyorlardı. Laboratuarlar sırasında öğrenciler 
sürece dâhil oldular ve görevlerini tamamlamaya hevesliydiler. 
Akademik performansa, olası öğrenme güçlüklerine ve cinsiyete 
rağmen tüm öğrenciler derse katılmaya ve her şekilde katkıda 
bulunmaya istekliydi. Kendilerine normal okul derslerinden 
farklı etkinliklere katılma fırsatı verildiği gerçeğinden memnun 
kaldılar. IN2STE(A)M etkinlikleri onları bağımsız olarak çalışmaya 
teşvik ederek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve eleştirel 
düşünmelerini uygulamalarını sağladı. Ayrıca işbirliği, konuyla ilgili 
verimli ve yansıtıcı grup tartışmalarını teşvik ettiği için uygulamaların 
önemli bir yönüydü. Ayrıca, öğrencilerin ortaya çıkan yeni kavram 
ve fikirleri ilişkilendirmek için önceki bilgilerini nasıl hatırladıklarını 
gözlemlemek ilginçti. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bu tür derslere 
tekrar katılmak istediklerini ve çeşitli materyallerin yanı sıra fen ve 
matematik öğrenmek için sanatı kullanmalarının harika olduğunu 
söyledi. Ayrıca kendilerini ders değil de arkadaşlarıyla eğlenceli bir 
aktivitedeymiş gibi hissettiklerini belirtmişlerdir.
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2.1.5 Polonya

Polonya’da IN2STE(A)M Laboratuvarları:

• IN2STEAM Laboratuarlarına katılan 3 ilkokul
• 19 IN2STEAM Laboratuvarı
• IN2STEAM laboratuvarlarında görev alan 3 öğretmen
• IN2STEAM laboratuvarlarına katılan 166 öğrenci
• IN2STEAM laboratuvarlarında 3 kadın uzman görev aldı
• IN2STEAM laboratuvarlarında 99 kız öğrenci

Öğrencinin yaşı

• 8-9 yaşında  · 9-10 yaşında · > 10 yaşında

Ao longo dos laboratórios STE(A)M os tópicos principais 
abordados foram:

• Bilim  · Matematik  · Sanat  
• Teknoloji  · Bilişim · Mimarlıktı  .
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STE(A)M laboratuvarlarında ana konular fen, matematik, sanat, 
teknoloji, bilişim ve mimarlıktı. STEAM uygulamalarından önce 
öğrenciler bilime pek ilgi göstermezken, STEAM uygulamalarından 
sonra ilgileri arttı. Öğrenciler satranç oyuncusu, doktor, bilgisayar 
grafiği, tasarımcı, gazeteci, mimar ve daha fazlası gibi kariyerlere 
yoğun ilgi gösterdiler. IN2STE(A)M Laboratuvarlarına katılım 
sayesinde öğrencilerin merakları artırmış ve grup içinde olmak, 
takım olarak çalışmak ve diğerleriyle birlikte düşünmek için güzel 
anlar yaratmak için motive olmuşlardır.

Laboratuvarlarda öğrenciler IN2STE(A)M ders planları 
koleksiyonundan çıkarılan farklı etkinlikler gerçekleştirdiler. Aktivite 
örnekleri: “Bir kurbağa ne kadar uzağa zıplar-origami”, “Mimar olarak 
oynamak- farklı bina türleri”, “bitmeyen ayna”, “köprüler inşa etmek”, 
“STEAM laboratuvarları 3B kalem yaratan mekansal yapıları büyüledi” 
ve son olarak “renkli kimya”. Etkinlikler sayesinde bazı dersler alındı 
ve öğrenciler arasında güzel anlar yarattı.

Öğrenciler sonsuz aynalarla ilgili bir sunum izlediler, ardından 
yapımıyla tanıştılar. Uygulama gruplar halinde uygulanmış ve bu 
etkinlik/ders 1 okulda gerçekleştirilmiş ve laboratuvar yaklaşık 60 
dakika sürmüştür. “Bir kurbağa ne kadar uzağa zıplar origami” 
etkinliğinde fizik, sanat ve biyoloji konuları yer aldı. Derse genel bakış, 
öğrenciler bir kağıt kurbağa yapımıyla tanıştırılmıştır. Daha sonra 
öğrenciler bir kurbağanın sıçrama boyutunun neye bağlı olduğunu 
tartıştılar. Daha sonra kendi origami kurbağalarını yaptılar. Bu ders 1 
okulda gerçekleşti, laboratuvar yaklaşık 60 dakika sürdü.

“Mimar olarak oynamak – farklı bina türleri” dersi fizik, sanat ve 
mimari gibi konulara sahiptir. Bu etkinlik 1 okulda gerçekleştirilmiş 
ve laboratuvar yaklaşık 90 dakika sürmüştür. “Köprüler Kurma” 
etkinliğinde fizik, sanat ve mimari ile ilgili konular yer almıştır. Bu ders 
1 okulda gerçekleştirilmiş ve laboratuvar yaklaşık 90 dakika sürmüştür.
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2.1.6 Portekiz
Portekiz’de, pandemi nedeniyle, faaliyetlerin bir kısmı çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilirken, bir kısmı da fiziki olarak hayata geçirilmiştir. 
IN2STE(A)M Laboratuvarları, konsorsiyumun diğer ülkelerinden 
daha az sayıda öğrenciye ulaşırken, yine de hem öğretmenlerin hem 
de öğrencilerin beklentilerini karşılamıştır. Laboratuarlara katılıma 
dayalı olarak, öğrenciler uyguladıkları etkinlikler hakkında çok olumlu 
hissettiler. Onlar için farklı metodolojileri öğrenmek, yeni aktiviteler 
uygulamak ve STE(A)M hakkında yeni bilgiler edinmek çok önemli 
olmuştur.
STEAM uygulamalarından önce öğrenciler kendi becerilerine 
güvenmiyorlardı, ancak IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılarak 
matematik ve sanatı özel bir odakla birleştiren bir dizi etkinlik 
gerçekleştirerek bağımsız çalışma becerilerini ve özgüvenlerini 
güçlendirdiler.

Kübizm etkinliği üzerine laboratuarlar sırasında, öğrenciler için 
her şeyi mükemmel yapmaları ve didaktik hedeflere uymaları 
gerekmediğini, ancak içerik ve yaratıcılıkla yeni bir şeyler yapmaya 
çalışmaları önemliydi. Yaratıcı olmak mükemmel olmak anlamına 
gelmez. Diğer taraftan, merakı, hayal gücünü ve yaratıcılığı 
kullanırken kalıpların dışında bir zihniyete sahip olmak ve yeni bir 
şeyler keşfetmek demektir. Bu fikir özellikle kızlar için işe yarıyor 
çünkü bazen toplum baskısı ve üzerlerindeki sosyal klişeler nedeniyle 
her şeyi mükemmel yapmaları gerektiğini hissediyorlar.
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Portekiz’de IN2STE(A)M Laboratuvarları aşağıdaki kişi ve 
kurumlara ulaşmıştır:

• 1 okul IN2STEAM Laboratuvarlarına katıldı
• IN2STEAM Laboratuvarlarında 4 sınıf yer aldı
• IN2STEAM Laboratuvarlarına 73 öğrenci katıldı
• IN2STE(A)M Laboratuvarlarında 4 öğretmen görev aldı
• Laboratuvarlarda 2 kadın STEAM uzmanı görev aldı
• IN2STE(A)M Laboratuvarlarına 37 kız öğrenci katıldı

Öğrencilerin Yaşı:

• 7-8 yaşında 
• 8-9 yaşında 

Laboratuarlar sırasında bazı ana konular, bilgi geliştirmek ve 
yaratmaktı. Portekiz’deki ana konular şunlardı:

• Bilim · Matematik  · Sanat 

STE(A)M uzmanlarının geliştirdiği bir diğer konu ise Kübizm Sanatıydı.
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3. AKADEMIK BECERILERI ÖLÇME VE 
DEĞERLENDIRME: BAM MODELI
IN2STE(A)M Konsorsiyumu, öğretmenlerin öğrencilerinin IN2STE(A)
M Laboratuvarlarının uygulanması sırasında STE(A)M disiplinleriyle 
ilgili tutum ve davranışlarıyla ilgili ilerlemelerini daha iyi 
değerlendirmelerini sağlamak için bir model olan BAM – Davranışsal 
Değerlendirme Modeli geliştirdi.

Projenin en başında ortaklar tarafından gerçekleştirilen ilk masa başı 
ve saha çalışması araştırmalarına göre, öğrenciler tarafından STE(A)
M’de ön koşul olan bilgi, beceri, tutum, değer ve deneyimlere ilişkin 
hâlen sınırlı araştırma bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin STE(A)
M disiplinlerini uygularken karşılaştıkları zorlukların sınırlı olarak 
dikkate alınması da mevzubahistir. Bu kritik konular genellikle beceri 
eksikliğinin ve öğretmenin STE(A)M disiplinlerine ilişkin eğitiminin 
bir sonucudur ve bu nedenle genel STE(A)M öğretim yaklaşımını 
geliştirmeye ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, BAM Modelinin, öğrencilerinin temel yeterliklerini (hem 
bilişsel hem de sosyo-duygusal) güçlendirerek STE(A)M disiplinleriyle 
başa çıkmalarına izin vermeleri için öğretmenler için yararlı bir 
araç olduğu önerilmektedir. Aynı zamanda, ilkokul öğrencileri için 
tasarlanmış yenilikçi ve atölye çalışmaları yoluyla STE(A)M öğretim 
müfredatını zenginleştirilmesini de sağlamaktadır.
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3.1 Bilişsel Becerilerin Ölçme Ve Değerlendirilmesi

BAM Modeline göre bilişsel beceriler, 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 düşünmeyi içerir.
BAM Modelinden ve IN2STE(A)M Laboratuarlarından alınan 
gözlemsel verilerden, aşağıdaki bilişsel becerilerin ilkokul öğrencileri 
için en uygun olduğu belirlenmiştir: 

• Problem Çözme:
	Öğrenciler karmaşık sorunları çözmek için yenilikçi çözümler 

üzerinde çalışır
	Öğrenciler, doğru çözümü bulmadan önce çok disiplinli ve 

müfredatlar arası bir yaklaşımla birden fazla fikir ve kavramı 
keşfeder. 

• Öğrenciler soruşturma sürecinde ortaya çıkan zorluklarla 
karşılaşmıştır

• Öğrenciler bir problemi derinlemesine araştırmıştır (Örneğin, 
araştırma sürecinin bir parçası olarak bir deney yapmıştır)

• Öğrenciler bir problemi çözmek için belirli stratejiler kullanmıştır
• Öğrenciler misyonları ve belirli görevleri yerine getirmiştir
• Eleştirel Düşünme:
	Öğrenciler, uygulanabilir çözümler ararken dünyayı daha iyi anlar.
	Öğrenciler sorular sorar ve bilgiler hakkında eleştirel olarak düşünür.
	Öğrenciler bir problemi çözmek için farklı yollar kullanır.

• Öğrenciler bir problemle karşılaşmanın farklı yollarını bulmuştur 
(Örn. yapılarını nasıl destekleyecekleri, araçlarını nasıl hareket 
ettirecekleri)

• Öğrenciler, test edilecek ve doğrulanacak bazı kriterleri, hipotezlere 
dayalı olarak ürünlerini ve olası prototiplerini değerlendirmiştir.

• Öğrenciler, prototip oluşturmak için farklı malzemeleri keşfeder, 
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farklı teknikleri test ederken, nihai ürünlerini geliştirmek için daha 
karmaşık yollar aramıştır.

• Öğrenciler verilen görev üzerinde çalışmaya başlamadan önce 
talimatları analiz etmiştir.

• Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme:
	Öğrenciler yenilik yapabilir ve yeni fikirler üretebilir
	Öğrenciler farklı seçenekleri yaratıcı bir şekilde test etmiştir
	Öğrenciler çeşitli materyal ve araçlar kullanmış ve bunları 

ihtiyaçlarına ve araştırma sürecine göre özerk bir şekilde seçmiştir.
	Öğrenciler kendi prototiplerini oluşturmaya başlarken hayal güçlerini 

ve özgünlüklerini geliştirmiştir.

• Girişimcilik:
	Öğrenciler öğrenmelerinde özerktir ve bir dizi öz-denetimli aktivite 

uygulamıştır.
	Öğrenciler ekip oluşturmayı ve işbirliğini geliştirirken birlikte 

çalışmıştır
	Öğrenciler, çalışma ekibinin üyeleri arasında görevleri tanımlayıp 

dağıtabilmiştir. 

• Teknolojik Okuryazarlık:
	Öğrenciler görseller, videolar ve bilgiler için web’de arama yapmıştır.
	Öğrenciler, bir görevi gerçekleştirmek (Ör. bir mozaik çevrimiçi araç 

yapmak, google earth, Microsoft Teams, tabletler) veya araştırma 
süreçlerinden ve araştırmalarından elde edilen nihai sonuçları 
göstermek için çevrimiçi araçları kullanmıştır.

Tüm bu bilişsel beceriler, her ülkedeki IN2STE(A)M Laboratuvarlarında 
yürütülen etkinliklerin bir parçası olarak ve IN2STE(A)M Konsorsiyumu 
tarafından oluşturulan ve burada, öğrenciler için Etkinlik Kitinde, 
toplanan bazı önceki ders planlarına dayalı olarak geliştirilmiştir.
IN2STE(A)M Laboratuarlarında geliştirilen tüm bu becerileri daha iyi 
izlemek için BAM Modeli ayrıca problem çözme, eleştirel düşünme 
vb. ile elde edilen edinim ve aşinalık düzeyini de vurgular. Bu nedenle, 
IN2STE(A)M Labs öğrencileri hem eleştirel düşünmeyi, yaratıcı 
düşünmeyi hem de problem çözmeyi, olası çözümleri araştırmayı, 
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materyalleri seçmeyi ve nihai ürüne ulaşmak ve/veya bir problemi 
çözmek için doğru teknikleri ve prosedürleri uygulayarak büyük 
ölçüde geliştirmiştir.
Aşağıdaki tablo, BAM Modelinin bir parçası olarak ortaklar tarafından 
yürütülen analiz temelinde ve OECD Öğrenme Çerçevesi 2030’un bilgi, 
beceri ve tutumları dikkate alınarak tanımlanmıştır. Laboratuarlar 
sırasında öğretmenler ve kadın STE(A)M uzmanları, etkinliklere 
katılan tüm çocuklarda bu becerilerin gelişimini gözlemlemiştir. 
Öğretmenlerden ve uzmanlardan gelen gözlemler daha sonra bazı 
Öğretmenlerin Günlükleri aracılığıyla toplanmış ve laboratuvarların 
bitiminden kısa bir süre sonra IN2STE(A)M ortaklarına sözlü olarak 
rapor edilmiştir.

Beceri Düzeyi Göstergesi
Mükemmel Orta Düzey Temel

Problem Çözme Fikirleri organize etme, 
hedefleri ve kilometre 
taşlarını tanımlama ve 
planları yürütme dâhil 
olmak üzere bir dizi 
STEM tabanlı sorun 
ve senaryoya çözüm 
üretme yeteneği,

Bilimsel yöntem ve 
tasarım düşüncesi de 
dâhil olmak üzere bir 
dizi problem çözme 
yaklaşımını kullanma 
becerisi.

Fikirleri organize 
etme, hedefleri ve 
kilometre taşlarını 
tanımlama, hedefleri 
ve kilometre taşlarını 
ve planları yürütme 
dâhil olmak üzere 
bir dizi STEM tabanlı 
sorun ve senaryoya 
tek bir çözüm üretme 
yeteneği.

Bir dizi adım adım 
etkinlikle öğrenme 
yeteneği,

Öğretmenler problem 
çözme becerilerini 
modelleyebilir, 
ancak öğrenciler 
bu becerilerle 
ilgilenmezler.
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Critical Thinking 
(Eleştirel 
Düşünme)

Farklı bilgi 
kaynaklarını, kanıtları 
ve birincil materyalleri 
değerlendirebilme 
becerisi,

Başkalarının 
çalışmalarını eleştirel 
olarak değerlendirme 
yeteneği,

Bir argüman 
oluşturmak için kanıt 
toplama yeteneği,
Verilen bilgilere 
dayanarak 
tahminlerde 
bulunabilme 
ve fenomenler 
hakkında sonuçlar 
veya genellemeler 
oluşturabilme.

Yeni bilgileri 
değerlendirmek ve 
bütünleştirmek için 
birincil materyalleri 
veya kaynakları 
gözden geçirme 
becerisi,

Verilen bilgilere 
göre tahminde 
bulunabilme (X 
ise Y ise). Ancak 
bu aşamada 
öğrenciler hipotezleri 
genelleyemez veya 
test edemezler.

Sunulan bilgi 
veya kanıtları 
değerlendirme 
yeteneği; bilgi, üniter 
bir bakış açısıyla 
verilir,

Öğrenci tahminde 
bulunmaz, test eder,
Yeni hipotezler 
oluşturma veya 
yeni argümanlar 
oluşturma yeteneği.

Creative Thinking 
(Yaratıcı 
Düşünme)

Problemlere farklı 
perspektiflerden 
yaklaşabilme ve 
özgün, yenilikçi 
yaklaşımlar üretip 
benimseyebilme,

Faaliyet sonuçlarını 
sentezleme, özgün ve 
yenilikçi yaklaşımların 
ve çözümlerin değeri 
üzerine düşünme 
becerisi,

Faaliyetlere bakış 
açılarını veya 
yaklaşımlarını ifade 
eden açıklamalar, 
temsiller, sunumlar 
yapabilme.

Öğrenciler 
problemlere 
farklı açılardan 
yaklaşmazlar. 
Ancak, iş çalışma 
geliştirebilirler 
(örn. açıklamalar, 
bakış açılarını veya 
yaklaşımlarını ifade 
eden temsiller, 
sunumlar).

Öğrenciler 
problemlere 
farklı açılardan 
yaklaşamazlar.

Entrepreneurship
(Girişimcilik)

Risk alma ve karar 
verme yeteneği

Başarısızlıkları kabul 
etme yeteneği

Fikir çeşitliliğini 
dikkate alarak 
ekip içinde iletişim 
kurabilme

Öğrenciler kendi 
kendilerini motive 
eder ve enerjiktir.
Öğrenciler iyimser 
düşünür ve ilk 
engelde pes etmez.

Kaynak: Tablo INOVA tarafından hazırlanmıştır.  
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3.2 Sosyo-duygusal Beceri ve Genel Sosyal Katılımın Ölçme 
ve Değerlendirilmesi

BAM Modelinden ve IN2STE(A)M Laboratuarlarından elde edilen 
gözlemsel veriler ışığında, aşağıdaki sosyo-duygusal becerilerin 
ilkokul öğrencileri için en uygun olduğu belirlendi:

	Özgüven: 
IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılarak, öğrenciler STE(A)
M disiplinlerindeki becerilerde daha fazla güven kazandılar. 
Atölye çalışmaları, öğrencilerin bağımsız olarak keşfetmelerine, 
yeteneklerine ve eğitim ihtiyaçlarına göre kendi bilgilerini 
oluşturmalarına olanak sağladı. Ayrıca, IN2STE(A)M Laboratuvarları 
şunu ortaya çıkardı: Öğrenciler ilk başta biraz tereddütlü olsalar da, 
görevlerini yerine getirmek için çok çaba sarf ettiler.. 

	Öz-farkındalık 
IN2STE(A)M Labs’a katılarak öğrenciler, kendi duygularını, güçlü 
yanlarını, inanç sistemlerini, sınırlamalarını ve potansiyellerini 
anlama, yönetme ve yansıtma yeteneklerini geliştirdiler. 
Laboratuvarlar sırasında öğrenciler, etkinlikler sırasında 
öğrendiklerini yansıtmak ve “Lab Sheet” adlı belgeyi cevaplamak için 
zaman buldular. Öğrencilerin öğrendikleri tüm konuları ve adımları 
anlamak ve düşünmek için zamanları oldu. Özellikle IN2STE(A)
M Laboratuarları sırasında öğrenciler öz-farkındalıklarını geliştirir, 
öğretmenlerden veya sınıf arkadaşından destek ve rehberlik 
isterken; kendi başarıları ve zorlukları için öz yansıtmaya ihtiyaç 
duyup duymadığı noktasında geliştiler. 
 

	Kişilerarası Beceriler:  
IN2STE(A)M Labs’a katılarak öğrenciler, başkalarıyla iletişim kurma 
ve ilişkiler kurma becerilerini geliştirdiler. Bu becerilerde öğrencilerin 
aktif dinleme, takım çalışması, sorumluluk, liderlik, motivasyon, 
esneklik, sabır, empati, ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarıyla 
birlikte çalışabilme vb. gibi özelliklere sahip olmaları önemlidir. 
Özellikle IN2STE(A)M Laboratuvarları sırasında öğrenciler kişilerarası 
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becerilerini geliştirirken, olası hata ve başarısızlıklardan kaçınmak 
için (ve böylece ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için) 
başkalarıyla fikir ve görüş alışverişinde bulunurken; akranlarını ve 
öğretmenini dinlemektedir. Öğretmenler ayrıca, bazı öğrencilerin 
teneffüste çalışmaya devam ettiğini gözlemledikleri için, öğrencilerin 
laboratuvardaki katılım düzeylerine de değinmiştir; diğer gruplara 
ihtiyaç duymadıkları materyalleri sağlarken diğerleriyle işbirliği 
yapmak; sınıf olarak angaje olmak ve takım ruhunu geliştirmek; 
başkalarıyla değiş tokuş ve işbirliği yaparken yeni fikirler ve olası 
çözümler almak gibi başlıklar da yer almaktadır.

	IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılarak öğrenciler iletişim 
becerilerini, çeşitli bağlamlarda başkalarıyla etkileşim kurma ve 
karşılıklı anlayış içinde bilgi, fikir ve bilgi alışverişinde bulunma 
becerilerini geliştirdiler. İletişim becelerileri, bilgiyi açık ve etkili bir 
şekilde sunma yeteneğidir. Özellikle, IN2STE(A)M Laboratuvarları 
sırasında öğrenciler iletişim becerilerini geliştirmiş, çalışmalarını 
ve nihai sonuçlarını sunmuş, takip edilen süreci ve karşılaşılan 
zorlukları sınıf arkadaşlarına açıklamış; mantıksal argümanlar ve özel 
terminoloji kullanarak akranlarına çalışmalarını açıklarken kelime 
dağarcığını geliştirmiş ve akranlarının sorularına öğretmenin desteği 
olmadan cevap vermiştir. Ayrıca, yapılandırılmış bir sunum süreci 
izlenmediğinde, öğrencilerin ürünlerini akranlarına sergilemeye 
istekli olduğu görülmüştür..

Sonuç olarak, IN2STE(A)M Laboratuvarlarında öğrencilerin geleneksel 
olmayan malzemelerle aktivitelere katılımı çok yüksektir. (örn. 
geleneksel derslikler) Öğrenciler ayrıca, cinsiyet ayrımı olmaksızın 
hem erkekler hem de kızlar, eşit bir coşku ve tutkuyla, eşit katkıda 
bulunmuştur. Bazı öğrenme güçlükleri, farklı sosyo-kültürel geçmişleri 
vb. olsun, tüm sınıf arkadaşlarını dâhil ederek akran grupları halinde 
çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler, öğrenme güçlüğüne 
rağmen, dil engeli, cinsiyet, etkinliklere katılım sağlamıştır.

.
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3.3 Davranış Değişikliğinin Ölçme Ve Değerlendirilmesi

IN2STE(A)M Laboratuvarlarının uygulanması, laboratuvarların 
başlamasından hemen önce ve laboratuvarların bitiminden hemen 
sonra, öğrencilere özel bir anket uygulanması yoluyla toplanan 
bilgilerle desteklenmiştir.

Cevaplar, öğrencilerin STE(A)M disiplinlerine yönelik başta ilgisiz veya 
çok zor olarak görülen ve daha sonra daha büyük bir değer kazanan 
tutum ve yatkınlıklarında nasıl bir değişiklik olduğunu vurgulamıştır.
Bu anketlerin uygulanmasına paralel olarak, IN2STE(A)M 
Laboratuvarlarında yer alan diğer eğitim paydaşlarından, özellikle 
öğretmenlerden ve kadın STE(A)M uzmanlarından nicel geribildirim 
ve gözlemler de toplanmıştır. Projenin ön aşamalarında, çocuklarının 
STE(A)M disiplinlerine erken yaşlardan itibaren eğilim göstermelerinin 
önemini vurgulayan ebeveynlerle de odak gruplar yapılmıştır.

Burada aşağıdaki paragraflarda toplanan ve rapor edilen bilgiler 
temel olarak STE(A)M disiplinlerindeki ilgi ve bağlılık düzeyiyle ilgilidir, 
ayrıca IN2STE(A)M Laboratuvarlarının uygulanmasından önce ve 
sonra karşılaşılabilecek olası zorlukları da vurgulamaktadır. 

3.3.1 Öğrencilerden Gelen Nitel Geri Bildirimler
Öğrencilere uygulanan anketten, öğrencilerin deneyimlerini 
ve bilimsel gözlemlerini rapor etmek için kullandıkları Öğrenci 
Laboratuar Kağıtlarının analizinden, genel olarak öğrencilerin 
STE(A)M disiplinleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya büyük 
ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Aşağıda, farklı ülkelerdeki öğrencilerin 
deneyimleri rapor edilmiştir.

Yunanistan’da, bazı öğrenciler örneğin Lego Wedo yapım faaliyetini 
gerçekleştirirken başarısız olduklarında hoşlanmadıkları görünse de, 
öğrencilerden gelen geri bildirimler genellikle iyiydi. Bu nedenle hem 
öğretmenler hem de STE(A)M uzmanları öğrencileri pes etmemeleri, 
başarısızlık durumunda etkinliği yeniden denemeleri konusunda 
cesaretlendirmiştir. Öğrencilerin ilgisini çekmek için çok duyusal 
öğrenme ortamları kullanıldı, böylece geleneksel bir sınıf yerine 



37

uygun bir laboratuvarda programlama, bilim ile detaylandırırken 
daha kolay hissetme fırsatı buldular.

Kıbrıs’ta öğrenciler heyecanlarını hem akranlarına hem de 
öğretmenlerine ilettiklerinden IN2STE(A)M etkinliklerine katılım 
konusunda motivasyonlarının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 
Akademik performansa, olası öğrenme güçlüklerine ve cinsiyete 
rağmen tüm öğrencilerin derse katılmaya ve her şekilde katkıda 
bulunmaya istekli olduğu görülmüştür. Kendilerine okul derslerinden 
farklı etkinliklere katılma fırsatı verildiğinden memnun oldukları 
görülmüştür. IN2STE(A)M etkinlikleri onları bağımsız olarak 
çalışmaya teşvik ederek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve 
eleştirel düşünmelerini uygulamalarını sağlamıştır. Ayrıca işbirliği, 
konuyla ilgili verimli ve yansıtıcı grup tartışmalarını teşvik ettiği için 
uygulamaların önemli bir yönüydü. Ayrıca, öğrencilerin ortaya çıkan 
yeni kavram ve fikirleri ilişkilendirmek için önceki bilgilerini nasıl 
hatırladıklarını gözlemlemek ilginçti.

İtalya’daki geribildirimler, faaliyetlerin yaratıcılığı ve yenilikçiliği 
hakkındadır. Etkinlikler sırasında öğrenciler eğlendiklerini hissetmiş, 
eğlenceli anlar yaşamış ve etkinliklerin yenilikçi yönü sebebiyle 
öğrenciler yaratıcı bir kavrayış geliştirmiştir. Öğrenciler, yalnızca alıcı 
değil, kendi bilgilerinin doğrudan kaşifleriydi. Geleneksel eğitimin 
yerini STE(A)M eğitimi ve dijital cihazlar, robotlar vb. kullanılarak 
karma öğrenme ortamı aldı. Laboratuvarlar sırasında, köprü kurmak 
gibi bazı etkinliklerde, çocuklar bir şeyler yolunda gitmediğinde hayal 
kırıklığına uğradılar. Öğrenciler yeni şeyler denemekten korkmama ve 
dersten sonra da laboratuvara devam etme isteği ile ilgili duygularını 
paylaştılar. Çalışma bittikten sonra öğrenciler kendileriyle gurur 
duydular.

Türkiye’de öğrencilerin çoğu renkli ve eğlenceli materyallerle 
yeni etkinlikler yapmaktan keyif aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 
öğrencilerin çoğu, normal sınıf çalışmaları dışında yeni şeyler öğrenmek 
istediklerini de belirtmiştir. Konularla ilgili olarak öğrenciler, STE(A)
M etkinliklerinin konularının çok ilgi çekici olduğunu ve etkinliklere 
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katılmaktan heyecan duyduklarını söylediler. Türkiye’deki pilot 
uygulamayla ilgili ilgi çekici olan şey de, bazı öğrencilerin el işi gibi 
motor becerilere dayalı etkinlikleri yapmakta zorlandıklarını ifade 
etmeleriydi. Etkinliğin başında katılmaya isteksiz olan öğrencilerin 
daha sonra konu ve içeriklerle ilgili talimat ve açıklamayı aldıktan 
sonra ilgilerinin arttığı belirtildi.

Polonya’da öğrenciler IN2STE(A)M Laboratuarlarından çok 
keyif aldılar ve laboratuarları kullanırken ve geleneksel sınıfları 
değiştirirken öğrenmesi çok kolay olduğu için daha fazlasını istediler. 
Laboratuarlardan sonra öğrenciler satranç oyuncusu, doktor, 
bilgisayar grafik tasarımcısı, gazeteci, mimar ve daha fazlası gibi 
kariyerlerle yakından ilgilendiler.

Portekiz’de öğrenciler laboratuvarlar sırasındaki etkinlikler hakkında 
çok olumlu hissettiler ve onlara yeni şeyler öğrenme, yeni etkinlikler 
deneyimleme, yeni materyalleri test etme ve eleştirel düşünmeyi, 
yaratıcı süreci ve aynı zamanda sınıf arkadaşları arasında işbirliği ve 
iletişimi geliştirme fırsatı verdi.

Genel olarak, tüm ülkelerde toplanan nicel geri bildirimlerin 
analizinden, öğrencilerin STE(A)M ile ilişkilerini ve artık çok teorik 
veya öğrenmesi zor olarak kabul edilmeyen STE(A)M algılarını 
iyileştirdikleri ortaya çıktı. 

Aşağıdaki grafikler, IN2STE(A)M Laboratuvarlarına katılmadan 
önce ve sonra, öğrencilerin STE(A)M’i öğrenmede yaşadıkları veya 
hâlen yaşamakta oldukları zorluk seviyesini aşağıdaki soruyu 
yanıtlayarak göstermektedir: “Senin için en zor disiplin nedir?” STE(A)
M kapsamındaki interdisipliner yaklaşımı dikkate almak için soru 
aynı zamanda sosyal bilimlere de atıfta bulunmaktadır. Veriler, tüm 
ülkelerdeki yanıtları toparlayan, birikimli yapıdadır. 

IN2STE(A)M Laboratuvarlarına katılmadan önce, öğrenciler, 
kavramları genellikle çok teorik ve özellikle formülleri ve prosedürleri 
hatırlaması zor kabul edilen fen ve matematikte belirli bir zorluk 
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yaşadığını belirtmiştir. Aksine, öğrencilerin kısmen dijital araçları 
kullanma becerisi yüksek olduğundan ve pandemi nedeniyle 
son zamanlarda uzaktan eğitime aşina olduklarından teknolojiye 
entegre görünüm sergilemektedir. Sanat ise son derece kolay olarak 
algılanmaktadır.

 
 

Kaynak: CESIE tarafından hazırlanan grafik

IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılımlarıyla öğrenciler, çoğunluğu 
bilimsel bilimlere dayanna doğal olaylara, iklim olaylarına ve 
aynı zamanda enerji kaynaklarının kullanımına, ekolojiye dayalı 
laboratuvarların çoğu olan daha fazla aşinalık ve özgüven 
kazandılar. Matematik hâlâ öğrenciler için zorlayıcıdır. Bu aynı 
zamanda birçok IN2STE(A)M Labs’de prototipler oluşturmak veya 
bir robotu kodlamak, programlamak veya diğer tamir faaliyetlerinde 
kullanmak için matematiksel kavramların kullanılması gerçeğinden 
kaynaklanmaktadır. Ancak öğretmenler, sanatın kullanımı ve 
sanatsal yaratıcılık yoluyla da öğrencilerin matematiği tanımalarına 
yardımcı olmaya çalışmıştır. Sonuç olarak öğrenciler, sanatı 
yöneterek, örneğin bir mozaik oluşturarak, bir köprü inşa ederek 



40

ve dolayısıyla matematiğin günlük hayatta (soyuttan somuta) nasıl 
somut bir uygulaması olduğunu öğrenerek, matematiksel kavramlara 
nasıl aşina olmuştur. Bu nedenle sanat, öğrencilere yeni bir ilgi 
kazanmakta ve gerçek hayat uygulamalarında son derece kolay kabul 
edilmektedir. Öğrenciler, örneğin bir 3B nesneyi programlarken, inşa 
ederken ve yazdırırken ve böylece hem yeni bilişsel hem de pratik 
beceriler kazanırken, basit cep telefonlarından ziyade daha ileri 
teknolojilerle karşılaşmış olsalar da, teknolojiyi hâlâ “kolay” olarak 
ifade etmiştir. Sosyal bilimler için çok az veri mevcuttur, ancak beşeri 
disiplinler IN2STE(A)M laboratuvarlarının yanı sıra tarih ve coğrafya 
gibi diğer disiplinlerin bir parçası olmuştur. Örneğin öğrenciler 
ekosistemi yeniden yaratmaya çalıştıklarında ve dolayısıyla bilimsel 
bilgiyi, coğrafi bilgiyi, yaratıcılığı vb. birleştirir.

Percentage of students with difficulties after participating in the IN2STE(A)M Labs

Kaynak: CESIE tarafından hazırlanan grafik
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3.3.2 STE(A)M Uzmanları ve Öğretmenlerden Gelen Nitel 
Geri Bildirimler
IN2STE(A)M projesinin başlangıcından bu yana, öğretmenler ve 
STE(A)M uzmanları sürece güçlü bir şekilde dâhil olmuş ve farklı 
entelektüel ürünlere katkıda bulunmuştur. İlk olarak, öğretmenler 
ve STEAM uzmanları, ortaklığın farklı ülkelerinde STE(A)M’in rolü 
üzerine odak gruplara ve belgesel araştırmalara katılmıştır. Daha 
sonra öğretmenler, STE(A)M yaklaşımına aşina olmak ve farklı 
sınıflarda laboratuvarların açılmasıyla ilerlemek için IN2STE(A)
M’in çevrimiçi kursuna katılmıştır. Öğretmenler ayrıca IN2STE(A)
M Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Dijital Öğretmen Araç Seti 
adlı özel bir eğitim kılavuzu almıştır. IN2STE(A)M laboratuvarlarının 
başlamasından önce, her bir ortak, laboratuvarlardaki öğretmenleri 
desteklemek ve STE(A)M (araştırma, mühendislik, mimarlık) alanında 
STEAM uzmanlarınsan en az 3 kadın seçilmiştir. Bu seçimde kız ve 
erkek çocukların proje faaliyetlerine eşit katılımını sağlamak amacı 
güdülmüştür. 

Genel olarak, öğretmenler STE(A)M yaklaşımından güçlü bir şekilde 
ilham almış ve STE(A)M’e artan ilgiyi ifade ederek daha fazla eğitim ve 
yeni öğretmen, okul müfredatı istemiştir.

Alınan değerlendirme anketlerinden ve geri bildirimlerden, IN 2 STE 
(A)M Laboratuvarlarının şu yönleri geliştirdiği ortaya çıkmıştır:

• Dijital olanlar da dâhil olmak üzere yeni fikirlerin üretilmesi ve yeni 
ürünlerin yaratılması

• Öğrencilerin birlikte çalışmasına, bağımsız çalışmasına ve tasarım 
yapmasına, ardından ortak ürünler yaratmasına izin veren yeni ve 
pozitif grup dinamiklerinin yaratılması

• Öğrencilerin iletişim ve etkileşimi
• Gözlem becerileri, dikkat düzeyi ve yeni fikirlerin detaylandırılması
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Genel olarak öğretmenler, öğrencilerin STE(A)M disiplinlerinde 
motivasyonunu artırarak ve yeni özel beceriler geliştirerek büyük 
eğitim hedeflerine ulaştıklarını gözlemlemiştir. STE(A)M uzmanları, 
IN2STE(A)M laboratuvarlarındaki öğretmenlerin çalışmalarını, 
Etkinlik Kitinden bir dizi aktivite seçerek ve laboratuvarlarda 
uygulanabilirliklerini öğrencilerin yaşına, önceki bilgi düzeyi, dikkat 
düzeyi kriterlere göre değerlendirerek desteklemiştir.

Öğretmenlerin verdiği geri bildirimlerden öğrenci laboratuvarlarda 
aktif rol oynayarak, istekli ve işbirliği içerisinde çalıştıkları ortaya çıktı. 
Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğun IN2STE(A)M laboratuvarlarına 
katılarak akranlarıyla ilişkisini büyük ölçüde geliştirdiği, Kıbrıs 
örneğinde görülmüştür. En utangaç ve içine kapanık öğrenciler bile 
etkinliklere katılarak, yeni bir benlik saygısı ve yetenekleriyle ilgili yeni 
bir farkındalık geliştirmiştir. Öğretmenler tarafından vurgulanan bazı 
zorluklar ortaya çıkmıştır:

• Teknoloji kullanımında zorluk ve ön bilgi eksikliği. Öğretmenler, 
teknolojilerin kullanımı ile laboratuvar etkinlikleri hazırlamak için 
daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir.

• Öğrencilerin, özellikle tasarım etkinlikleriyle ilgili olarak, 
laboratuvarlardaki talimatları doğru bir şekilde takip etme zorluğu

• Etkinliğin çok sayıda öğrenci ile gerçekleştirilmesi durumunda 
laboratuvarları yönetme zorluğu

• Zaman yönetiminde zorluklar. Bazı görevler, özellikle programlama 
ve kodlama etkinlikleri gibi yeni öğrenenler için daha uzun sürebilirdi.

Ancak genel olarak öğretmenler IN2STE(A)M laboratuvarlarındaki 
deneyimden memnunlar ve akademik performansa, olası öğrenme 
güçlüklerine ve cinsiyet sorunlarına rağmen kız ve erkek öğrencilerin 
herkesin aynı şekilde nasıl katıldığını gözlemlediler. 

Sonuç olarak, öğretmenler bir kez daha öğretmen eğitiminin 
öneminin ve Avrupa okullarının STE(A)M öğrenimini sadece öğrenciler 
arasında değil, aynı zamanda öğretmenler arasında da yeni öğretim 
yaklaşımları ve metodolojilerine odaklanarak nasıl teşvik etmesi 
gerektiğinin altını çizdiler.
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3.3.3  Ebeveynlerden Gelen Nicel Geri Bildirim
Velilerden gelen tepkiler çok olumluydu. Ebeveynler, öğrencilerin 
STE(A)M etkinliklerinden önce bu kadar ilgilenmedikleri okuldaki bazı 
içeriklere çok ilgi duyduklarını hissettiler.

Öğrencilerin bazı etkinliklere (örneğin fen ve matematik gibi) 
yönelik merakları, laboratuvarlar sırasında ve laboratuvarlardan 
sonra artmıştır. Bu nedenle laboratuvarlardan sonra ve bazı sosyal 
becerilerde fark hissedilmiştir. Sonuçların ve sosyal yeterliliklerin 
laboratuvarlardan sonra ve uzun bir yol boyunca hissedileceği 
unutulmamalıdır. Öğrencilerdeki etkisi hemen görülmeyebilir, uzun 
zaman gerektirebilir ve diğer STEAM etkinliklerinin uygulanmasından 
sonra öğrenciler üzerindeki iyi etkiyi hissetmek mümkündür.

Çocuklar bir STEAM çerçevesi ile ne kadar erken öğrenmeye 
başlarlarsa, temel yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini o kadar 
hızlı geliştirebilir. Evde de devamlılığı sağlamak (ev etkinliği) için 
STEAM aktivitelerinin tanıtılması da önemlidir. 

Ebeveynler, çocukları hızla değişen bir medya ortamında eğitmenin 
zorluklarına odaklanan araştırma ve inovasyon laboratuvarının, 
ebeveynlerin sınıfa katılımını artırmak ve öğrencilerinin eleştirel 
düşüncelerine yardımcı olmak için evde STEAM öğrenimini teşvik 
etmelerine yardımcı olacak birçok öneri sunduğunu söyledi.

Gelecek için ebeveynler, alandaki konuları ve becerileri daha iyi 
anlamak için STE(A)M konusunda eğitim almak istemiştir. Bu sayede 
STEAM fikir ve projelerini çocuklarına tanıtırken kendilerini daha 
güvende hissedeceklerdir.
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4. ÖZET VE SONUÇLAR
IN2STE(A)M Laboratuarlarına katılarak, öğrenciler teorik olanlardan 
çok farklı daha pratik STE(A)M aktivitelerini keşfetme fırsatı 
buldukları için teknik-bilimsel aktiviteleri uygulamaya daha fazla 
ilgi göstermiştir. Laboratuvarlarda matematik, fen, teknoloji ile ilgili 
bilgi ve becerilerin kazanılması, keşfetme ve öğrenme sürecinin bir 
parçası olarak deney ve oyuna dayalı yaygın eğitim yöntemlerinin 
kullanılmasıyla gerçekleşmiştir.

IN2STE(A)M Laboratuvarlarındaki deneyimlerden, STE(A)M’in, tüm 
öğrencileri katılmaya, işbirliği yapmaya ve sorunu çözmeye teşvik 
eden kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmak için teşvik edilmesi 
gereken 5 kritik disiplini (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, 
matematik) bir araya getirdiği ortaya çıkmıştır. Bu bütüncül yaklaşım, 
öğrencilerin 21. yüzyıl çalışma ortamında da yapmaları gerektiği 
gibi, beyinlerinin hem sol hem de sağ taraflarını aynı anda egzersiz 
yapmalarını sağlar.

Laboratuvarlarda kızların katılımı, çalışma gruplarının adil bir şekilde 
oluşturulması ve laboratuvarlarda öğretmenler tarafından rollerin 
ve görevlerin dağılımında eşitliğin kesinlikle sağlanması önemliydi. 
Ayrıca kız ve erkek öğrenciler arasında etkinliklere ilgi ve isteklilik 
düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Şimdiye kadar tüm 
IN2STE(A)M Laboratuvarlarında olumlu ve kapsayıcı ortamlar 
sağlanmıştır.
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IN2STE(A)M BAM – Davranışsal Değerlendirme Modeli’nin bir parçası 
olarak, bilişsel beceriler ve sosyo-duygusal beceriler, çeşitli ve farklı 
ders planlarından ilham alınarak ve farklı okul disiplinlerinden alınan 
belirli becerilerin birleştirilmesiyle laboratuvarlarda geliştirilmiştir. 
Çeşitli disiplinler ve ilgi alanları (fen, matematik, sanat, robotik, 
edebiyat, vb.) farklı derslerden öğretmenleri içeren ve giderek 
daha fazla entegre ve çok disiplinli okul müfredatı oluşturmak 
için araştırılmıştır. Laboratuvarlar, öğretmenlerin farklı disiplinleri 
birleştirerek ve yenilikçi yöntemler (laboratuvarlar ve atölyeler gibi) 
benimseyerek birlikte çalışmasına izin vermiştir. Geleneksel öğretim 
modellerinin aksine, STE(A)M çerçevesi, problem çözme söz konusu 
olduğunda daha yüksek düzeyde yaratıcılığı ve etkinliği teşvik etmek 
için disiplinler arasındaki çizgileri bulanıklaştırmıştır. Örneğin, 
geleceğin mühendisine fikirlerini görselleştirme ve taslak hâline 
getirme becerileri kazandırmak, onu ileride işinde daha etkili hâle 
getirecektir.

Laboratuvarlar ayrıca mekanı tasarlamanın, sınıfı organize etmenin 
ve orkestrasyonun (masalar, sandalyeler, malzemelerle) geleneksel 
yapıdan kaçınmanın ve öğrencilerin birbirleriyle özgür ve özerk bir 
eşler arası yaklaşımla etkileşim kurma fırsatını bırakmanın yeni 
yollarını temsil ediyordu. Öğrenciler, laboratuvarlar sırasında sınıf 
uygulamalarına katılmaya hevesliydiler, sahip oldukları motivasyon 
ve heyecan, hissedilen çok olumlu bir etkiydi
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Bu nedenle, IN2STE(A)M’deki farklı ülkelerin deneyimlerinden, 
STE(A)M yaklaşımlarının tüm okullarda yaygın olarak benimsenmesi 
gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, öğretmenleri interdisipliner 
müfredatın benimsenmesine hazır ve istekli hÂle getirmek için 
eğitmek önemlidir. Ayrıca, okullar şunları yapmalıdır:

• Geleneksel okul müfredatında birleştirilecek ve entegre edilecek 
geleneksel olmayan yöntemleri ve STE(A)M yaklaşımlarını 
keşfetmek,

• Teknoloji ve sanatı geleneksel müfredata entegre ederken öğrenciler 
için yeni girdiler sağlamak,

• Okulda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmayı teşvik etmek, tüm 
öğrencilerin ilgisini çekmek (STEAM Laboratuarlarında olduğu gibi 
gruplar halinde işbirliği faaliyetlerini ve çalışmalarını teşvik ederken),

• Okulda teknoloji kullanımını geliştirmek ve teknolojiyi eğitim amaçlı 
kullanırken robotik, kodlama gibi yeni yaklaşımlara odaklanmak.

Bu yeni önceliklere ulaşmak için, STE(A)M kadın uzmanları, 
laboratuvarları uygulayan öğretmenlere birlikte çalışarak ve 
etkinlikleri farklı ulusal okul müfredatlarına ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına (ayrıca yaşlarına, uyruklarına, sosyal geçmişlerine, 
öğrenme ihtiyaçlarına vb. atıfta bulunarak) uyarlayarak dâhil ve 
yardımcı olmuştur. Bu, öğrencilerin yeni kavramları öğrenmelerine 
ve önceki bilgileri hatırlamalarına ve IN2STE(A)M’deki tüm disiplinler 
arasında uygun bağlantılar kurmalarına olanak sağlamıştır.
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5. EKLER: IN2STE(A)M 
LABORATUVARLARINDAN DERS 
PLANLARI KOLEKSIYONU

IN2STE(A)M laboratuvarları, Konsorsiyum tarafından geliştirilen 
IN2STE(A)M Etkinlik Kiti’ndeki bir dizi etkinlik ve atölyeden ilham 
almıştır.
Aktivite Kiti, erkek ve kız öğrenciler olmak üzere herkes için, herhangi 
bir toplumsal cinsiyet eğitimi basmakalıbına karşı mücadele eden 
ve öğrencilerin STE(A)M disiplinlerinde geliştirebilecekleri çok çeşitli 
beceri ve yetenekleri kapsayan bir dizi kapsayıcı ve ilgi çekici aktiviteyi 
teşvik eder.
Not: Bazı aktiviteler (IN2STE(A)M Laboratuvarlarında test edilmiştir) 
Aktivite Kitine dahil değildir. Bu etkinliklere aşağıdaki ders planları 
arasında başvurulabilir:

1. DERSİN ADI 3B OBJENİMİZİ YAPALIM!

2. Hedef Grup 9-10 yaşında

3. Süre Her biri 2 saatlik 2 atölye
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4. STEAM Becerileri/ 21. 
Yüzyıl Becerileri

Eleştirel düşünce
Teknoloji Okuryazarlığı
Yaratıcı düşünce
Problem çözme
Kodlama ve robotik
İletişim
İşbirliği

5. Beklenen öğrenme 
çıktıları

3B nesneler çizmek ve yapmak, çocukların yalnızca yaratıcı 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, 
aynı zamanda gerçek sorunları çözme ve yapılan hataları 
değerlendirme becerilerini de geliştirir. 

6. Konular ve kapsanan 
başlıklar

Matematik
Sanat

7. Metodolojiler Tasarım odaklı düşünme
Yaratıcı düşünce
Kodlama
Probleme dayalı öğrenme

8. Sanatın entegrasyonu Sanat (3B tasarım ve modelleme, çocukların nesnelerini 
yarattığı, en iyi estetik şekilleri seçtiği, renkleri seçip 
birleştirdiği vb.)

 9. Öğrenme ortamı Sınıf (gruplar halinde ve bireysel)

10. Gerekli kaynaklar • Dizüstü bilgisayar
• Kod blokları
• TinkerCAD

11. Ön bilgi
a. öğretmen
b. öğrenciler

Bu dersi verebilmek için öğretmenin aşağıdaki bilgi ve 
becerilere sahip olması gerekir:
• Codeblocks ve TinkerCAD kullanma yeteneği
• Matematiğe aşina olmak
• 
Öğrencilerin bu derse katılabilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri 
için aşağıdaki standartlara ulaşmış olmaları gerekmektedir:
• geometrik şekiller ve temel katılar hakkında asgari bilgi
• bir bilgisayarın nasıl kullanılacağına dair asgari bilgi
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12. Codeblocks
TinkerCAD ve Codeblocks 
aracılığıyla öğrenme 
deneyimi 

TinkerCAD aracılığıyla 3B modelleme ile, fikirlerinin yavaş yavaş 
şekillendiğini görmenin harikasını kaydederek öğrencilerin 
hayal güçlerine özgür bırakmak mümkündür. Codeblocks’un 
görsel blok programlama modellemesinde ise, matematiksel 
ve geometrik kavramların yanı sıra akıl yürütme ve yansıtma 
daha fazla yer almaktadır.
Ayrıca 3B yazıcı ile sanaldan gelen şekiller gerçek oluyor ve 
fikir olan gerçek bir fiziksel nesneye dönüşüyor. 3B yazıcıyı 
çalışırken izleyerek, çok genç öğrenciler sıfırdan nesneler 
yapmanın nasıl mümkün olduğunu anlayacaklar. 3B yazıcılar 
günlük hayatımızın bir parçası haline gelmekte ve çocukların 
çok küçük yaşlardan itibaren potansiyelin ne olduğunu oyun 
ve mantık yoluyla öğrenmeleri çok önemli.
Gerçekleştirme aşamasında çocuk neredeyse bireysel bir 
etkinlik yapıyorsa, bir sonraki adımda çocuk üzerinde gözlem 
yaparken, kendisini başkalarıyla karşılaştırırken, basılı her bir 
nesnenin şekillerini, boyutlarını ve işlevselliğini analiz etmesi 
ilginçtir.

Atölye n.1: TinkerCAD ile 3B modelleme (2 saat)

Autodesk tarafından geliştirilen çevrimiçi ve ücretsiz TinkerCAD 
yazılımı kullanılarak üç boyutlu modellemenin temel ilkeleri. 
3B çizime yeni başlayanlar için tasarlandığı için basit ve 
sezgiseldir, aynı zamanda “dijital tasarımcı” olmak isteyen 
gençler (ilkokulun dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri) için 
de uygundur. Yalnızca katı cisimleri kullanan bir geometrik 
modelleme yazılımıdır.
İtalya’daki IN2STE(A)M Laboratuarlarında TinkerCAD, öğrenciler 
tarafından kahve fincanları, sehpa prototipleri, bitkiler için 
kaplar, etiketler ve anahtarlıklar vb. gibi günlük nesneler 
yapmak için yüksek oranda kullanıldı. Öğrenciler önce bunları 
oluşturdular ve ardından 3B olarak bu prototipleri yazdırdılar, 
keşif ve deney süreçlerinin somut ve maddi sonuçlarını 
görüyorlar.
. 
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Atölye n.2: CodeBlocks ile 3B modelleme (2 saat)

Katılar oluşturmak ve mantıksal, matematiksel ve geometrik 
işlemleri gerçekleştirmek için bir kod blokları kitaplığı sağlayan 
TinkerCad platformunun bir bölümü olan Codeblocks’un 
görsel blok programlaması yoluyla 3B modelleme.
Aşağıda, İtalya’daki atölyeler sırasında yapılan bazı 3B model 
örnekleri verilmiştir: esas olarak sanat ve mimari dünyasından 
ilham alacaklardır: gül pencere (tipik bir dekoratif unsur).
STE(A)M yaklaşımında Sanat ve programlamayı birleştirmek 
için Gotik veya Romanesk tarzda ortaçağ dini binaları.

12. Cinsiyet kapsayıcı 
stratejiler ve planlanan 
aktiviteler

Kız ve erkek çocuklara fırsat eşitliği sağlanacaktır.

13. Ölçme ve 
Değerlendirme

Ders, öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını gözlemlediği 
ve geri bildirimin yanı sıra akran değerlendirmesi yaptığı 
biçimlendirici değerlendirme yöntemlerini içerir.
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1. DERSİN ADI Sanat Robotik

2. Hedef Grup 9-10 yaş

3. Süre 4 saat (2'şer saatlik 2 atölye çalışması)

4. STEAM Becerileri/ 
21. Yüzyıl Becerileri

• Eleştirel düşünme
• Teknoloji Okuryazarlığı
• Yaratıcı düşünce
• Problem çözme
• Kodlama ve robotik
• İletişim
• İşbirliği

5. Beklenen öğrenme 
çıktıları

4 saatlik atölye, çocukların doğal tutum ve becerilerini de 
dikkate alarak bir meydan okuma başlatarak STEAM yaklaşımını 
veya daha iyi STREAM’i tanıtmayı amaçlıyor. 
Doğal unsurları gösteren bir sanat eserinin/resmin 
gözlemlenmesinden başlayarak, öğrenciler şunları 
deneyeceklerdir: bunun gerçekleştirilmesi için kullanılan 
yöntem ve teknikleri keşfetmek, daha sonra bu sanat eserini 
geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak hayvan robotları 
ve çiçek robotları gibi öğeler olarak yeniden üretmeye 
çalışacaklar.

6. Konular ve kapsanan 
başlıklar

Matematik
Sanat
Kodlama
Robotik

7. Metodolojiler Tasarım odaklı düşünme
Yaratıcı düşünce
Kodlama
Probleme dayalı öğrenme

8. Sanatın entegrasyonu Etkinlik, bazı resim ve sanat eserlerinin gözlemlenmesini 
içermektedir. Öğrenciler, geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanarak bunları yeniden üretmeye çalışacaklar, bu nedenle 
hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü ve aynı zamanda estetik 
duygusunu da geliştireceklerdir.

 9. Öğrenme ortamı Sınıf (gruplar şeklinde)

10. Gerekli kaynaklar • Renkli krep kağıt, kolaj kağıdı, makas, kurşun kalem, silgi, 
kalemtıraş, yapışkan bant ve çeşitli geri dönüştürülmüş 
malzemeler.

• Bilgisayar, LIM veya projektör, LEGO WeDo 2.0, Apple iPad.
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11. Ön bilgi
• a. öğretmen
• b. öğrenciler

Bu dersi verebilmek için öğretmenin aşağıdaki bilgi ve 
becerilere sahip olması gerekir:
• LEGO WeDo kullanma yeteneği

IÖğrencilerin bu derse katılabilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri 
için aşağıdaki standartlara ulaşmış olmaları gerekmektedir:
• Lego yapılarının nasıl çalıştığı ve şekillerin nasıl 

birleştirilebileceği hakkında asgaribilgi

12. Öğrenme deneyimini 
desteklemek için belirli 
etkinlikler de dahil olmak 
üzere ünitenin adım 
adım dizilerinin ayrıntılı 
açıklaması

ADIM 1

“RoboticArt”, Fransız ressam Claude Monet’in (nilüfer serisi) 
doğa temalı bir sanat/resim çalışmasının gözlemlenmesiyle 
başlar. Öğrenciler resimlere (Claude Monet’in nilüfer serisi) 
bakmaya ve yorumlamaya çalışırlar ve ardından öğretmen 
sınıfa etkinlikle ilgili bazı sorular sorar: “Ne görüyorsun?” ve “Işık 
ve renkler nasıl değişir ve renkler neden değişir?”

ADIM 2

Öğretmenler sınıfa nilüferin ve su ile temas eden yaprakların 
davranışlarını analiz etme fırsatı verir. Bu kısım öğrenciler için 
çok önemlidir çünkü gördüklerini dokunmak, gözlemlemek 
ve yansıtmak zorundadırlar. Nilüferin davranışı nedir? Su 
ile temas ettiğinde nilüfer ve diğer yapraklar arasındaki fark 
nedir?
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ADIM 3

Sınıf, kendi kişisel hipotezlerinden başlayarak teorinin 
doğrulanmasına kadar kendi kendine yönlendirilen ve özerk 
araştırmalarını yürütmek için gruplara ayrılır. Öğrenciler 
notlarını ve gözlemlerini IN2STE(A)M günlüklerine ve öğrenciler 
için kağıtlara yazarlar.

ADIM 4

Öğrenciler dört kişilik gruplara ayrılır ve aktif katılımlarını 
artırmak için yeni çok-duyulu öğrenme STE(A)M ortamlarında 
ve “ters çevrilmiş sınıf”ta birlikte otururlar. Öğrenciler, 
genel oturumda nihai sonuçlarını ortaya koymadan önce 
beyin fırtınası faaliyetleri yürüterek diğerleriyle nasıl işbirliği 
yapacaklarını öğrenirler.
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ADIM 5

Nilüferin suyla temas ettiğinde neden diğer bitkilerden farklı 
davrandığı konusunda fikir birliğine varıldığında, öğrenciler 
Monet’nin resimlerinde görülen ekosistemi yeniden 
yaratmaya hazırdır. Öğrenciler ekosistemi inşa etmek için geri 
dönüştürülmüş malzemeler kullanacaklar ve Lego kullanımı 
sayesinde animasyonlu ve robotik kurbağalar (kurbağalar), 
iribaşlar ve bu ekosistemde yaşayan tüm hayvanlar inşa 
edecekler.

ADIM 6

Öğrenciler ekosistemi yaratma ve “kurbağa robotunun” 
sonunda hareket etmesine izin verme fırsatına sahiptir. 
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ADIM 7

Hikaye anlatımı. Öğrenciler şimdi, anlatımı, akışı STE(A)M’ye 
(STREAM yaklaşımı için) tanıtmak için kurbağabotun ve daha 
önce inşa ettikleri diğer hayvanların hayatını anlatmak için bir 
hikaye oluşturacaklar.

12. Cinsiyet kapsayıcı 
stratejiler ve planlanan 
aktiviteler

Kız ve erkek çocuklara fırsat eşitliği sağlanacaktır.

13. Ölçme ve 
Değerlendirme

Ders, öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını gözlemlediği 
ve geri bildirimin yanı sıra akran değerlendirmesi sağladığı, 
öğrencilerin kendi öğrenme yollarının kendi kendine öğrenen 
bireyleri olmalarına izin verdiği biçimlendirici değerlendirme 
yöntemlerini içerir.

1. DERSİN ADI FİLOZOFLAR VE MATEMATIK

2. Hedef Grup 3ncü sınıf - 9 Yaş

3. Süre 3 ders, her biri 80 dakika

4. STEAM Becerileri/ 21. 
Yüzyıl Becerileri

Eleştirel düşünme
İletişim
İşbirliği
Teknoloji Okuryazarlığı
Yaratıcı düşünce
Medya okuryazarlığı
Sosyal beceriler
Problem çözme

5. Beklenen öğrenme 
çıktıları

Bu ünitenin sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir:
• Çevrimiçi araçları kullanarak matematiksel problemlerin 

oluşturulması yoluyla çarpma ve bölmenin matematiksel 
kavramlarını ayırt etmek

• Matematiksel kavramların arkasındaki filozofları 
adlandırmak (Pisagor-Pisagor tablosu & Öklid – Öklid 
bölümü).

• Bir sanat eserini temsil etmek için kübizm yaklaşımının 
kullanılması.

6. Konular ve kapsanan 
başlıklar

Çarpma ve bölme
Kübizm sanat tekniği

7. Metodolojiler Tasarım odaklı  düşünce
Sorgulamaya dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenme

8. Sanatın entegrasyonu Sanat (kübizm tekniğinin kullanımı)
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 9. Öğrenme ortamı Sınıf (gruplar halinde ve bireysel)

10. Gerekli kaynaklar • Pisagor tablosu (EK 1)
• Küçük yazı tahtaları (öğrenci başına bir tane)
• Pisagor ve Theano’nun resimleri (EK 2)
• Kübist resimler (EK 3)
• Öklid’in resimleri (EK 4)
• Picasso’nun kübist resimleri (EK 5)

11. Prior knowledge
• teacher
• students

Bu dersi verebilmek için öğretmenin aşağıdaki bilgi ve 
becerilere sahip olması gerekir:
• İçeriği sunmak için farklı stratejiler kullanılabilmek,
• Kübizm tekniğine aşina olmak.

Öğrencilerin bu derse katılabilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri 
için aşağıdaki standartlara ulaşmış olmaları gerekmektedir:
• Çarpım tablosunu hatırlayabilmek,
• Çarpma ve bölme arasındaki farkı anlayabilmek.

12. Öğrenme deneyimini 
desteklemek için belirli 
etkinlikler de dahil olmak 
üzere ünitenin adım 
adım dizilerinin ayrıntılı 
açıklaması

Öğrencilerin bu derse katılabilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri 
için aşağıdaki standartlara ulaşmış olmaları gerekmektedir:

• Çarpım tablosunu hatırlayabilmek
• Çarpma ve bölme arasındaki farkı anlayabilmek.

Ders mantığı: Başlangıçta öğrenciler fikirlerini kaydederler. 
Daha sonra kavramlar eğitim uygulamalarıyla işlenir. 
Öğrenciler problem oluşturmak için dijital uygulamaları 
kullanırlar. Ayrıca, kübizm tekniği, matematiksel çarpma ve 
bölme işlemlerini içeren filozofların portrelerini oluşturmak 
için kullanılır.

ADIM 1.1: Çarpma ve Pisagor / Theano

Pisagor tablosu (ΑΝΝΕΧ 1) öğrencilere gösterilir ve 
gözlemlediklerini tahtaya yazmaları istenir. Daha sonra 
öğretmen beyin fırtınası etkinliği sırasında tanımlanan çarpma 
kalıplarını (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9’un katları) kaydeder. Aynı 
zamanda masanın eski bir filozof olan Pythagoras tarafından 
eşi Theano ile birlikte keşfedildiğine işaret ediliyor. Öğretmen 
onların resimlerini sunar ve aşağıdakiler tartışılır (ΑΝΝΕΧ 2):: 
• form/şekil
• Giyim
• Konum vb.

Ardından, öğrenciler aşağıdaki çevrimiçi uygulamaları kullanır:
• 1. Kep Tablosu 2 Model Kullanımı - Matematik Oyunları - 

SplashLearn
• 2. Dizi Gösterimi || Çarpma Modelleri ve Çarpmada Değişmeli 

Yasa (ictgames.com)
Öğrenciler bir sonuca varırlar ve verilen resme dayalı bir hikaye 
anlatırlar (kavram: gruplama yöntemi olarak çarpma). Son 
olarak, Pisagor Tablosu ile bağlantıyı bulmaları istenir (örneğin, 
2X3, iki sıra 3 kutudur). 
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ADIM 1.2: Çarpma problemlerinin oluşturulması

Öğrenciler, çarpma problemlerini oluşturmak ve defterlerine 
kaydetmek için “Gordon’s Multiplication - 5-11 yaş - Topmarks” 
uygulamasını kullanmaya davet edilir. Bu görevi tamamladıktan 
sonra çalışmalarını sunarlar ve akranları çabalarını değerlendirir. 
Sonunda, mevcut ders planı fikrini kullanarak (Kübist bir çalışma 
sanatı oluşturmak için geometrik şekillerin kullanımı), öğrenciler 
kübist resimleri inceler (EK 3). Daha sonra Pisagor ve Theano’nun 
portrelerini matematiksel çarpma işlemlerini birleştirerek kübist 
çizimlere dönüştürmeye çalışırlar.

ADIM 2.1: Ters bir çarpma işlemi olarak bölme

Genel kurulda öğrenciler, “Nesneleri Eşit Gruplara Böl - Matematik 
Oyunları - SplashLearn” dijital uygulaması aracılığıyla gösterilen 
görüntüye dayalı bir matematik problemini paylaşırlar. Ardından 
çarpma işlemiyle bağlantıyı bulmaya çalışırlar. Bu sayede 
çarpmanın ters bir işlem olarak anlaşılmasına paralel olarak 
bölme ile ilgili matematiksel problemler oluşturulacaktır. Birkaç 
örnek verilebilir ve öğrenciler bunları tahtalarına not edebilir. 
Daha sonra edindikleri bilgileri uygulamak ve matematiksel 
problemler oluşturmak için “Doggy Division Dinners (ictgames.
com)” uygulamasını kullanırlar.

ADIM 2.2: Bölme problemlerinin oluşturulması

Bölümü kuran Yunan matematikçi Öklid sunulur ve öğrenciler 
onun formu/şekli hakkında yorumlar (EK 4). Bazı biyografik 
detaylar da paylaşılabilir. Daha sonra, ters ilişkiyi daha iyi 
anlamak için “Gruplama - 5-7 yaş - En İyi İşaretler” uygulaması 
aracılığıyla bölüm sunulur. Öğrenciler matematiksel 
problemler oluşturmaya çağrılır. Sonunda, mevcut ders planı 
fikrini kullanarak (Kübist bir çalışma sanatı oluşturmak için 
geometrik şekillerin kullanımı), öğrenciler, Picasso’nun kübist 
resimlerini (EK 5 ve video) inceleyerek Öklid’in portresini 
bölme ile ilgili matematiksel işlemlerle bir kübist çizime 
dönüştürürler.
Not: Sınıftaki fiili uygulamadan bir video ek 6’da (Yunanca dili) 
mevcuttur.

12. Cinsiyet kapsayıcı 
stratejiler ve planlanan 
aktiviteler

Kız ve erkek çocuklara fırsat eşitliği sağlanacaktır.

13. Ölçme ve 
Değerlendirme

Ders, öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını gözlemlediği 
ve geri bildirim sağladığı ve akran değerlendirmesi yaptığı 
biçimlendirici değerlendirme yöntemlerini içerir.

14. Ekler Videolar, resimler

15. Fikri mülkiyet hakları 
(IPR) / Faaliyetin kökeni

CC BY-NC-ND:
Bu lisans, yeniden kullanıcıların 
materyali herhangi bir ortamda veya 
formatta yalnızca uyarlanmamış 
biçimde, yalnızca ticari olmayan 
amaçlarla ve yalnızca yaratıcıya atıfta 

bulunulduğu sürece kopyalamasına ve dağıtmasına izin verir.
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EKLER
EK 1 – EK 1
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EK 2 –  Pisagor ve Theano’nun resimleri
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EK 3 – Romero Britto kubist resimleri

(https://affordableart.com/artists/romero-britto)

EK 4 – Öklid’in resimleri
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EK 5 – Picasso’nun kübist tabloları 

EK 6 – Sınıftaki fiili uygulamadan video

https://drive.google.com/file/d/1K2nRF1ZqB6mKnfZVfOiSN-7-TA3iZceS/
view?usp=sharing 
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1. DERSİN ADI YAŞAM VE GÜNEŞ SİSTEMİ

2. Hedef Grup 3. sınıf, 9 yaşında

3. Süre 2 ders, her biri 80 dakika

4. Competências STEAM/ 
Competências Século XXI

Eleştirel düşünce
İletişim
İşbirliği
Teknoloji okuryazarlığı
Yaratıcı düşünce girişimcilik
Sosyal beceriler
Problem çözme

5. Beklenen öğrenme 
çıktıları

Bu ünitenin sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir:
Güneş sisteminin ne olduğunu açıklayın.
İnsanların neden belirli gezegenlerde yaşayabileceğini 
açıklayın.

6. Konular ve kapsanan 
başlıklar

Güneş sistemi

7. Metodolojiler Tasarım odaklı düşünme
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
Probleme dayalı öğrenme

8. Sanatın entegrasyonu Güneş sistemini temsil eden bir modelin yapımı.

 9. Öğrenme ortamı Sınıf (gruplar halinde ve bireysel)

10. Gerekli kaynaklar Çizgi roman karikatürleri (EK 1)
Güneş sistemi (EK 2)

11. Ön bilgi
a. öğretmen
b. öğrenciler

Bu dersi verebilmek için öğretmenin aşağıdaki bilgi ve 
becerilere sahip olması gerekir:
Güneş sistemini ve nasıl çalıştığını öğrenin
Öğrencilerin bu derse katılabilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri 
için aşağıdaki standartlara ulaşmış olmaları gerekmektedir:
• Dünya gezegenini bilmek
• Sanat malzemeleriyle çalışma konusunda daha önce 

deneyime sahip olmak
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12. Öğrenme deneyimini 
desteklemek için belirli 
etkinlikler de dahil olmak 
üzere ünitenin adım 
adım dizilerinin ayrıntılı 
açıklaması

ADIM 1: Sorunun tanımlanması

İlk olarak, öğrenciler dünya gezegenimizin “hasta” olduğu 
sorununu belirlemek için çizgi romanlar/çizgi filmler (EK 1) 
üzerinde beyin fırtınası yaparlar. Problem tanımlamasının 
ardından öğretmen öğrencilere insanların başka nerede 
yaşayabileceğini sorar. Öğrenciler düşüncelerini açıklar.

ADIM 2: Güneş sistemi nedir

Öğretmen bir dizi görüntü aracılığıyla güneş sistemi hakkında 
bir tartışmayı teşvik eder (EK 2). Bu etkinlik sırasında öğrenciler 
güneş sisteminin ne olduğu, dünyanın güneş ve kendi etrafında 
neler yaptığı, hangi gezegenlerin uydusu ve hangi gezegenlerin 
suyu olduğu hakkında bilgi edinirler. Öğretmen suyun önemini 
vurgular.

ADIM 3: Artırılmış Gerçeklik uygulamasının kullanımı

Öğrenciler, güneş sistemindeki gezegenlerin boyutlarını, 
renklerini ve sırasını öğrenmek için Artırılmış gerçeklik 
uygulaması “SOLAR SYSTEM AR” kullanırlar.

ADIM 4: Güneş sisteminin oluşturulması

Sonunda öğrenciler polistiren ve hamuru ile güneş sistemini 
oluşturarak fen dersinden öğrendiklerini uygularlar. Her bir 
gezegenin hangi küreyi/polistireni temsil edeceğine, gezegenin 
rengini ortaya çıkarmak için hangi plastisin renklerini 
birleştireceklerine ve gezegenlerin güneş sistemindeki sırasını 
nasıl göstereceklerine öğrenciler karar verirler. Bu aktivite 
bilimi sanat ve mühendislikle birleştirir.

Not: Sınıftaki fiili uygulamadan görüntüler Ek 3’te yer almaktadır.

13. Cinsiyet kapsayıcı 
stratejiler ve planlanan 
aktiviteler

Kız ve erkek çocuklara fırsat eşitliği sağlanacaktır.

14. Ölçme ve 
Değerlendirme

Ders, öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını gözlemlediği 
ve geri bildirim sağladığı biçimlendirici değerlendirme 
yöntemlerini içerir.

15. Ekler Videos, resimler

16. Fikri mülkiyet hakları 
(IPR) / Faaliyetin kökeni

CC BY-NC-ND
Bu lisans, yeniden kullanıcıların 
materyali herhangi bir ortamda veya 
formatta yalnızca uyarlanmamış 
biçimde, yalnızca ticari olmayan 

amaçlarla ve yalnızca yaratıcıya atıfta bulunulduğu sürece kopyalamasına 
ve dağıtmasına izin verir.
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EKLER

EK 7 – Dünyanın hasta olduğunu gösteren çizgi romanlar/çizgi 
filmler
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EK 8 – Güneş sistemi nedir

EK 9 – Sınıftaki fiili uygulamadan görüntüler
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1. DERSİN ADI Makey Makey Fractions Piano

2. Hedef Grup 3.ve 4. sınıf

3. Süre 120 dakika (40+40+40 dk.)

4. Competências STE(A)M
/ Competências do Século 
XXI

Eleştirel düşünce
Yaratıcı düşünce
Problem çözme
İşbirliği

5. Beklenen öğrenme 
çıktıları

Dersin sonunda öğrenciler kesirlerin temel kavramını 
anlayacak ve açıklayabilecektir.

6. Disciplias e Konular ve 
kapsanan başlıklar

Kesirler, kesin değerlerinin kavramı; yarım, çeyrek

7. Metodolojiler Probleme dayalı öğrenme

8.. Sanatın entegrasyonu Makey Makey’in kullanımı, hem temel bir matematiksel 
kavramı göstermenin bir yolu hem de öğrencilerin kendilerini 
ifade etmeleri için bir araç olarak, bu matematik dersinde 
müzik ve dansı bütünleştirmeye izin verir. Öğrencilerin temel 
kesirleri tanımlamak ve temsil etmek için geçecekleri bilişsel 
süreç, daha geleneksel salt metin yaklaşımından farklı değildir; 
ancak bu yaklaşım, sürece daha fazla duyu dahil olduğu için 
daha derin öğrenme fırsatı sağlar.
Ayrıca, öğrencilere matematiksel kavramların sadece kendi 
başlarına var olmadığını, farklı şekil ve formatlarda da olsa 
günlük yaşamın bir parçası olduğunu gösterir.

9. Öğrenme ortamı Sınıf, tiyatro odası; okul bahçesi (hava durumu ve çevredeki 
gürültü seviyeleri buna izin veriyorsa) 

10. Gerekli kaynaklar Boş A4 kağıt sayfaları (bunun yerine daha küçük, standart 
boyutlar da kullanılabilir),
Tam Makey Makey seti, kolayca yarıya, dörde vb. kesilen 
herhangi bir meyveyi içerir. Elmalar özellikle uygundur, çünkü 
örneğin şeftali veya domatesten daha az dağınıklık yaratırlar. 
(https://makeymakey.com/) 

11. Ön bilgi
a. öğretmen
b. öğrenciler

A.    Öğretmenlerin bu yaştaki öğrenciler için temel matematiksel 
bilişin farkında olmaları gerekecektir; özellikle, miktarların 
tanımlanması ve karşılaştırılması ile ilgili olarak. Bu ders 
planı, kesirler kavramını kinestetik, işitsel ve görsel öğrenme 
yaklaşımından örnekler; bu nedenle öğretmenlerin bu öğrenme 
stilleri hakkındaki bilgilerini yenilemeleri faydalı olacaktır.
B.         Öğrencilerin, özellikle bölme ve çarpma (yani bir değeri eşit 
parçalara ayırma ve ardından aynı değeri yeniden oluşturmak için 
eşit parçaları kullanma) olmak üzere temel aritmetik hakkında 
iyi bir kavrayışa sahip olmaları gerekecektir. Kesirler, bölme ve 
çarpmayı temsil etmenin daha soyut bir biçimi olarak görülebilir.
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12. Öğrenme deneyimini 
desteklemek için belirli 
etkinlikler de dahil olmak 
üzere ünitenin adım 
adım dizilerinin ayrıntılı 
açıklaması

1.  Bir sorun ifadesi formüle edin

Aslı, şarkı söyleme pratiği yapmak için piyanosunun notalarını 
hazırlamıştır. Ancak beklenmedik bir kaza olur. 
Ablası Zeynep notanın yanından geçerken elindeki meyve 
suyunu notaların üzerine döktü. Sonuç olarak, nota kağıdına 
yazılan bazı notlar artık okunamıyor. Bu nedenle Aslı notları 
okumakta zorlanır ve çalışmaya devam edemez. Çalışmak için 
babasından yardım ister. Aslı notaların üzerindeki notaları 
görebiliyor ama silindiği için kaç vuruş olduğunu anlayamıyor.
Bu adımda öğretmen tam, yarım ve çeyrek vuruşları hem  
alkışlayarak hem de görsel olarak gösterir.
←

2. Temel olguları tanımlayın – Bilinenleri belirtin

Öğretmen nota kağıdını gösterir ve satırda 9 çeyrek ve 1 
tam not olması gerektiğini söyler. Daha sonra öğretmen bu 
notalarla vuruşları nasıl doğru bir şekilde tespit edebileceklerini 
sorar. Aslı, silinen notaların kaç vuruş olduğunu nasıl öğrenebilir?

Öğrenciler notalarda eksik olan vuruşları grup olarak girer ve 
diğer gruplarla paylaşırlar.
Öğretmen, girdikleri notaları çalmalarını ister ve notaları çalacak 
enstrümanları olmadığı konusunda onları uyarır. Bu nedenle, ne 
ile müzik yapabilirler?
Öğrenciler sıralarına, kalemlerine, ellerine vb. başvurabilirler.
Öğretmen, “Kendi bedenimizi bir enstrüman olarak kullanabilir 
miyiz?” sorusuyla devam eder. Öğretmen soruların beden 
perküsyonuna dikkat çekmesini sağlayacaktır.
Öğretmen vücut perküsyonunun nasıl çalıştığına dair birkaç 
örnek verecek ve böylece insan vücudunun bazı ritmik 
sesler çıkarmak için nasıl kullanılabileceğini örnekleyecektir. 
Öğretmen ayrıca, örneğin vuruşları, saniyedeki vuruşları vb. 
sayarak temel aritmetik örnekleri gösterecektir.
Bununla birlikte, bir enstrümanın tipik olarak yaptığı gibi, 
melodiler yapmak için tek başına sesler yeterli değildir. Bu 
nedenle öğretmen, müzik ve matematik eğitimini birleştirmek 
için kullanılacak bir beden perküsyon videosu gösterecektir.
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Video1: KeKeÇa

İlk videoyu izledikten sonra, sınıf bu dansın nasıl yapıldığını 
görmek için ikinci videoyu izleyecektir.

Video2: KeKeÇa IBMF 3 - “Zencir” Atölyesi (vücut 
perküsyon provaları slow stutter)

Sınıftan ikinci videoda gösterilen hareketleri yapması istenir. 
Not: Bu dansı öğretmen dahil herkesin yapması beklenir.
Videoların ardından öğrencilere şu sorular yöneltilir:
• İzlediğiniz videolarla ilgili en dikkat çekici şey nedir?
• Videodaki kişiler bu müziği yaparken nelere dikkat ediyor 

olabilir?

Basit matematik kullanarak yaptıklarını nasıl ölçebiliriz? 
Ardından öğretmen öğrencilere Türkçe Marşı’nın orijinal 
bestesini dinlettirir.
https://www.youtube.com/watch?v=HMjQygwPI1c

Türk Marşı’nın orijinal bestesini dinledikten sonra öğretmen 
ezgiler arasında fark olup olmadığını sorar.
Öğretmen öğrencilere Türk Marşı ve Mozart’ın kompozisyon 
hikayesini anlatır.

3. Beyin fırtınası

• Öğrencilere sınıfça yaptıkları bu dansın kulağa hoş gelip 
gelmediği sorulur. (Hoş olmadığı cevabını verebilirler)

• Daha sonra bu etkinliğin müzik mi yoksa gürültü mü 
yarattığı sorulur. (Beklenen cevap gürültü olacaktır.)

• Öğrencilere gürültüyü azaltmak için ne gibi önlemler 
alınması gerektiği sorulur. (Beklenen cevaplar uyum/
senkronize/ritim ile ilgili olmalıdır)

• Öğretmen cevapları dinledikten sonra, vuruşların 
önceden düzenlendiği bir aktivite tamamlanacaktır.

4. Potansiyel çözümleri araştırın

Bu aşamada öğrenciler KeKeÇa’da tam, yarım ve çeyrek vuruş 
gibi kavramları keşfediyor olmalıdır. Bunu desteklemek için 
aşağıdaki faaliyet gerçekleştirilir:
1. Aktivite:
• Tam daire, iki ve dört bölünmüş dairenin belirli bir sırada 

geldiği animasyon açılır.
• Öğrencilere talimat aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
• Aşağıda gösterilen şekilleri tahtada gördüklerinde sağda 

gösterilen talimatları yerine getirmeleri istenir.
Animasyon sırasında vuruşlar yavaş ilerleyecektir. Birkaç 
tekrardan sonra, öğrencilerden bunu daha hızlı yapmaları 
istenecektir.
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5. Yeni bilginin edinilmesi ve özümsenmesi

Bu aşamada öğrencilere etkinlikler ve keşifler doğrultusunda 
hangi sonuçların çıkarılabileceği anlatılır.
Her öğrenciye 3 adet A4 kağıdı dağıtılır. İlk yaprağı boş 
bırakmaları, ikinci yaprağı ortasından kalemle bir çizgi çizerek 
bölmeleri ve boş kağıdın yanına yerleştirmeleri istenir. Son 
olarak öğrencilerden üçüncü yaprağı 4 eşit parçaya bölmeleri 
istenir.
Öğrencilere üç adet A4 kağıdı karşılaştırılarak hangisinin daha 
büyük olduğu sorulur.
(Beklenen cevap, 3 kağıdın da eşit boyutta olmasıdır.)
Daha sonra bu 3 bildiri arasında ne gibi farklılıklar olduğu 
sorulur. (Beklenen cevap, her sayfanın farklı sayıda bölüme 
sahip olmasıdır.)
Bu bölmeleri ifade etmek için ne tür bir sistem kullanabiliriz? 
Bu ifadelerin herkes tarafından anlaşılır olması gerekiyor, peki 
nasıl bir dil kullanmalıyız? 
İnsanlık, sayılarla ve bu tür sorularla başa çıkmak için ortak bir 
dil sistemi geliştirmiştir: matematik. Bu sisteme uygun olarak 
bu parça ve bütünleri sayılarla sembolize edebiliriz. Bunlar 
matematikte “kesirler” olarak bilinir. “Kesir” kelimesi, “kırılmış” 
anlamına gelen Latince “fraktus” kelimesinden gelir: yani, bütün 
bir parça daha küçük parçalara bölünür.
Boş bırakılan sayfa, sayfa başına bir tam birim içerir. Bu, 1’e eşit 
olan 1/1 yazılarak da ifade edilebilir.
İkinci yaprağı iki eşit parçaya bölen çizgi, matematikte iki 
yarının yani kesirlerin ifadesidir. Bu nedenle, her biri ‘1/2’ olarak 
yazılabilen iki bölüme ayrılmış bir tam sayfamız var (bir tam 
sayfa, tam sayfanın iki bölümü). Kağıdı ikiye bölerek iki yarı elde 
ederiz. Her ikisinin toplamı, tam bir A4 kağıda eşittir. 
Bu, ½ + ½ =1 olduğu anlamına gelir.
Son sayfa 4 eşit parçaya bölünmüştür, bu da tam ünitenin dört 
eşit parçaya sahip olduğu anlamına gelir. Her parça ‘¼’, yani 
bir çeyrek temsil edilebilir. Çeyrek kesir, 4 eşit parçanın 1’ine 
eşittir. Dört çeyreğin toplamı A4 kağıdının tamamını oluşturur. 
Dolayısıyla ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1 olduğunu biliyoruz.
Kesirdeki ‘1’ rakamının başlangıçta değişmediğini söylediğimiz 
kağıdın boyutunu ifade ettiğini hatırlayalım. Yani kağıdın 
boyutu, parçalara ayrıldığı için değişmez.
Açıklamaların ardından konuyu pekiştirmek için aşağıdaki 
bağlantıyı ziyaret edin:
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-
matcher_en.html 
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6. Edinilen bilgileri uygulayın

Bu ders için öğrenciler 4’er kişilik gruplara ayrılacaktır. Ardından 
Makey Makey kitini ve “Bongo vurmalı çalgı” adlı uygulamasını 
kullanarak kendi çalgılarını yapacakları söylenir. İlgili iletkenler 
dağıtılır.
Bongo uygulaması: http://makeymakey.com/bongos 
Makey Makey’de kullanılacak malzemeler: kağıt, kalem, oyun 
hamuru, alüminyum folyo, elma, su, plastik bardaklar.
Öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak iletken ve yalıtkan malzemeleri 
birleştirebilirler. Öğrenciler hazırladıkları müzik aletleri ve bestelerin 
videolarını çekerler.

7. Sunum ve yansıma

Öğrencilerle “Makeyvision” yarışması yapılır. Bu yarışmada dikkat 
edilmesi gereken noktalar, değerlendirme aşamasında verilen 
derecelendirme ölçeğinde gösterilmiştir (Tablo 1- Derinleştirme 
aşaması için derecelendirme ölçeği).
Her grup diğer grupları bu hususlar doğrultusunda değerlendireceği 
için bu ölçek her gruba dağıtılır. Öğretmen de bu ölçeği kullanır.
Bu ölçek doğrultusunda öğretmen konunun anlaşılmayan yönleri 
için açıklamanın teorik kısmına döner ve bu kısımları öğrencilere 
tekrar açıklar.
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction- 
matcher_en.html

Yansıtma Soruları

• Bu etkinlikte ………………………………………………öğrendim
• .…………………… ile ilgili zorluk çekiyorum.
• Yapabilseydim ……………………………yı değiştirirdim.

Tablo 1- Derinleştirme aşaması için derecelendirme ölçeği

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup

Makey Makey kitini doğru 
kullanma

Vuruşları doğru yapmak

Aracı oluştururken 
özgünlük

Grup içindeki uyum

Bir ritim yaratmak

 Not: Gruplar değerlendirilirken V (tik) ve X (çapraz) ile puanlama yapılır.
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13. Cinsiyet kapsayıcı 
stratejiler ve planlanan 
aktiviteler

Bu cinsiyetten bağımsız bir derstir. Lütfen cinsiyete özgü dil veya 
basmakalıp yargılar kullanmaktan kaçının. Grup oluşturmaya 
karar verirseniz, onları cinsiyete göre değil, yeteneğe göre 
birleştirmeye çalışın. İster dans edin, ister kesirler üzerinde çalışın 
veya bir Makey-Makey çözümü oluşturun, tüm etkinlikler için 
olumlu ve pekiştirici geri bildirimin sağlandığından emin olun.

14. Geribildirim ve 
Yansıtma

Öğrencilerin dersin her aşamasında verdikleri girdileri gözden 
geçirin, uygulanan öğrenme stillerinden birini (kinestetik, işitsel 
veya görsel) tercih edip etmediklerini belirlemeye çalışın. Bunu 
bir yere not edin ve sonraki dersleri sınıfınızdaki çeşitli gruplar 
için mümkün olduğunca kişiselleştirmeye çalışın.
Dersin iyi geçtiğini düşündüğünüz kısımlarını ve daha iyi 
gidebilecek kısımlarını belirleyin. Bunların her biri için en 
etkili tek faktörü ayırmaya çalışın ve ilgili ayarlamaların nasıl 
yapılacağı üzerinde düşünün.

I5. Fikri mülkiyet hakları 
(IPR) / Aktivitenin Kaynağı

CC BY-NC-ND: Bu lisans, yeniden 
kullanıcıların materyali herhangi 
bir ortamda veya formatta yalnızca 
uyarlanmamış biçimde, yalnızca 
ticari olmayan amaçlarla ve yalnızca 
yaratıcıya atıfta bulunulduğu sürece 
kopyalamasına ve dağıtmasına izin 
verir.
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1. DERSİN ADI ELEKTRİĞİN YOLU

2. Hedef Grup 10-12 yaşlar (4-5nci sınıflar)

3. Süre 40+40 dakika (2 ders birimi)

4.   Competências STEAM/ 
Competências Século XXI

Eleştirel düşünce
Problem çözme
İşbirliği
Sosyal beceriler

5. Beklenen öğrenme 
çıktıları

Ünitenin sonunda öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
• Bilim Sonuçları,
• Çalışan bir elektrik devresinin neye benzediğini 

belirlemek,
• Tasarım ve ilgili ürünler.
Matematik Başarıları:
• Ölçülebilen uzunlukları tahmin edin ve ardından en 

uygun uzunluk ölçü birimi ile fiilen ölçümler yaparak 
tahmini gözden geçirin,

• En ilgili olanı bir cetvel kullanarak ölçün ve ardından elde 
edilen uzunluğu kağıda çizin.

Teknoloji ve Tasarım Müfredatı: 
• Faaliyetleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşın.
• Yaratıcı tasarım konusunda farklı görüşlere açık olun.
• Taslak tasarım önerisi için yapım aşamalarını planlar ve 

gerekli araştırmaları yapar.
• Tasarım sürecinde neler olduğu hakkında günlüklerine 

not alın.
• Girdilerini sınıfla paylaşın.
• Yaratıcı tasarımı ürüne yansıtın.
• Mühendislik tasarım sürecinin uygulanması için, 

çözümün sınırlılıklarını ifade edin ve gruplar halinde 
çalışarak problemin çözümünü araştırın.

6. Konular ve kapsanan 
başlıklar

Konu: Bilim ve Sanat
Başlıklar: Basit Elektrik Devresi; fiziksel olaylar

7. Metodolojiler • Sorgulamaya dayalı öğrenim

8. Integração Sanat Yazılı deney raporu, çeşitli biçimlerde (düzyazı, şiir, çizgi 
roman, vb.) bilim ve edebiyat arasında doğrudan bir bağlantı 
kurulmasına izin verir. Bu, öğrenciler için daha erişilebilir 
olabilecek bir ortam seçimi ile çok temel bir bilimsel süreci 
göstermek için yararlı bir araçtır. Aynı zamanda bu, öğrencileri 
izledikleri süreci gözden geçirmeye ve üzerinde düşünmeye 
teşvik edecektir. Buna ek olarak, öğrenciler herhangi 
bir sürecin çeşitli anlatı biçimleriyle ifade edilebileceğini 
görecek, bunları ayırt edebilecek ve bunlara gereken önemi 
verebilecektir.

9. Öğrenme ortamı Sınıf veya bilim laboratuvarı

10. Gerekli kaynaklar • A5 kağıt             · 2B kalem
• iletken bant     ·  pil
• ampul
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11. Ön bilgi
a. öğretmen
b. öğrenciler

A.    Öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğrenme konusundaki 
bilgilerini yenilemeleri gerekecektir.
Duygusal zekanın öğrenme deneyimini nasıl etkilediğini 
anlamak da yardımcı olacaktır.

B.    Öğrencilerin bu etkinliği tamamlamak için önceki derslerde 
müfredatın kapsadığı bilgiler dışında çok fazla ön bilgiye 
ihtiyaçları yoktur.

12. Öğrenme deneyimini 
desteklemek için belirli 
etkinlikler de dahil olmak 
üzere ünitenin adım 
adım dizilerinin ayrıntılı 
açıklaması

Giriş

Girdiğinizde sınıfın ışıklarını kapatın. Öğrencilerin ışığın 
yokluğunda elektrik hakkındaki fikirlerini açığa çıkarmalarını 
sağlayacak aşağıdaki soruları sorun:
• Lambalar nasıl ışık üretir?
• Elektrikler gittiğinde ne yaparsınız?
• Elektrik olmasa hayatımızda ne gibi değişiklikler olur?
Ardından ışıkları açın. Gerekirse, sınıfa ışık girmemesi 
için perdeleri kapatın. Öğrencilerinizden ışıksız ortamda 
hissettiklerini ve düşündüklerini aktarmalarını ve diğer 
arkadaşlarının farklı görüşlerini dinlemelerini isteyin.

ADIM 1 - Sürpriz, merak, sorgulama

• Öğrencilere daha önce bir ampulün yandığını görüp 
görmediklerini veya bir ampulün nasıl etkinleştirildiğini 
bilip bilmediklerini sorun. Herhangi bir ayrıntı vermeden, 
birlikte bir ampul yakacağınızı açıklayın, ancak deneyin 
içeriğinden bahsetmeyin. Deneyi, merak uyandıracak 
şekilde, “Ampul yakacağız, ne dersiniz? Deney sırasında 
ampullerini patlatacak olanlar ve açamayacak olanlar 
olacaktır. Bakalım kim ampulü yakabilecek?”

• Deney hakkında hiçbir şey açıklamadan, düşünme 
süreçlerini ve eylemlerini gözlemleyerek deneyi 
zihinlerinde canlandırmasına izin verin.

• Sınıfı 3-4 kişilik gruplara ayırın; kız ve erkek öğrencilerin 
mümkün olduğunca eşit dağılımını sağlayın. Her grubun 
bulunduğu masada malzemeler olacak. Gruplar yerlerini 
alıp materyalleri inceleyebilirler.

• Her grup kendi öğrenme deneyimini bir deney raporu 
şeklinde sunar, bkz. Ek 1. Rapor beş bölümden 
oluşmaktadır. Test raporunda aşağıdaki adımlar 
izlenecektir:

• Şimdiye kadar alınan girdilere dayanarak analiz ettikleri 
deneyin adını tahmin etmeleri gerekecektir (Bölüm 1).

• Daha sonra deney başarılı olursa ne olacağını 
düşündüklerini açıklamaları gerekecek. Öğrenciler bu 
bölümde hipotezlerini ifade edeceklerdir. (Bölüm 2).

• Bölüm 3, öğrencilerin attıkları tüm adımları 
listeleyecekleri deneyin asıl protokolüdür.

• Sonuç daha sonra Bölüm 4’e kaydedilir.
• Son olarak, deneyden ilham alınarak gruplardan daha 

sonra tekrar kullanmak zorunda kalacakları bir yaşam 
sloganı oluşturmaları istenir (Bölüm 5).
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ADIM 2 - Sorun bildirimi

Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerin yönergeleri 
okuduklarından emin olun. Bunu bireysel veya kendi grupları 
içinde yapabilirler.
Talimatları onlarla birlikte gözden geçirin ve soruları yanıtlayın.
Birkaç araştırma sorusu sorun, ör. “Bir ampulün yanması için 
ne gerekir? Basit elektrik devre elemanları nelerdir? Anahtar 
ne için?”

ADIM 3 - Hipotezin ifadesi

Öğrenciler gruplarında kendilerine verilen bilgilere göre deney 
raporunun 1. bölümüne deneyin adını yazarlar.
Sağlanan materyallere dayanarak, deneyin ne hakkında 
olacağını düşünüyorlar?
Fikirlerini deney için bir başlık şeklinde kaydetmeleri gerekecek.
Deney Raporunun 2. bölümünde, deneyin sonucunun ne 
olacağını düşündüklerini yazacaklar; tahminleri için gerekçeler 
sunmak zorunda kalacaklar.
Gruplar halinde çalışan öğrenciler, deneyin olası sonuçlarını 
bulmaya çalışacaklardır.
Konuşmalarını dinleyin ve gerektiğinde sadece ılımlı olun; 
herkesin eşit oranda katkıda bulunmasını sağlayın.
Bu aşama, hiçbir hipotezin göz ardı edilmediği olumlu bir 
sonuca yol açar.
Deney sırasında herhangi bir hata, tespit edilir edilmez 
yazılmalıdır, böylece ek bir öğrenme fırsatı olarak kullanılabilir.

ADIM 4 - Olası açıklamalar, cevaplar ve çözümler

(Deneysel Raporun 3. Kısmı): Deneyin sonunda grup hangi 
eylemlerin hangi sırayla yapıldığını yazar.
Test adımları aşağıdaki gibidir:
• Bir yaprak kağıt kullanarak bir şekil çizin (örn. üçgen, 

daire, araba, vb.).
• Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi şeklin 2 yerde 

boşluk içerdiğinden emin olun.
• Ampul, kalan boşluklardan birine iletken bir bant ile 

sabitlenir, diğeri ise pili yerleştirmek için kullanılır.
• İletken bant, ampulü pil kutuplarına bağlamalıdır.
• Öğrenciler, ampulün yandığını, yani ışık yaydığını 

gözlemleyecektir.
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Etkinlik Fotoğrafları: 

Şeklin 2 yerinde bırakılan boşluklar: 
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ADIM 5 - Deneysel protokoller tasarlayın

Bu aşamada tamamlanan deneyin prosedürel süreci 
yazılacaktır. Şimdi öğrencilerden bu bölümün anlaşılır 
olduğundan emin olmaları istenecek; Daha fazla ayrıntı 
sağlamaları istenecek.
Öğrencilere aşağıdaki soruları sorabilirsiniz:
• Bu elektrik devresinde pil yerine ne kullanabiliriz?
• Elektrik devremizi hangi nesnelerle birleştirebiliriz?
• Ampul icat edilmemiş olsaydı, yerine ne kullanırdınız?
• Anahtar kapalı konumdayken ampul yandı mı? Neden? Niye?
• Anahtar açık konumdayken ampul yandı mı? Neden? Niye?
• Aynı devrede anahtar kullanılmadan ampul yanar mı? 

Neden? Niye?

ADIM 6 - Hipotezleri yerleşik gerçeklerle onaylayın veya 
reddedin, karşılaştırın

Adım 5 tamamlandığında, gruplar deneyleri birbirlerine 
sunmaya hazırdır. Her grup deney protokollerini nasıl takip 
ettiklerini gösterecek. Protokole dayanarak, diğer öğrenciler 
ne olduğunu düşündüklerini çözmeye çalışabilirler.
Soru soracaklar, sonuç hipotezlerle karşılaştırılacak, bir 
tutarlılık oranı belirlenecek. Bu adım, bilimde sürekli test etme 
fikrini temsil ettiği için çok önemlidir. Öğrencilerin gözlem 
yapması, soru sorması ve görüşlerini ifade etmesi gerekecektir.

ADIM 7 - Sınıfta veya günlük durumlarda yeniden kullanın

Öğrenciler hem yazılı hem de yazılı olmayan biçimde öğrenirler.
Deneyimlerinin bir kaydını oluşturacaklar. Konularınızı 
gelecekteki fen derslerinde öğrenciler için bir referans noktası 
olarak deneyin. Kendilerine sunulan kayıtlardan yararlanın. 
Protokollerin yaratıcı temsili, ilgili sanat derslerinde yeniden 
kullanılabilir. Öğrencilerinizden protokollerini temsil edecek 
bir araç seçmelerini isteyin: bir şiir, bir şarkı, bir oyun, bir 
çizgi roman. Çıktılarının başlığı olarak bir slogan veya slogan 
üretsinler ve kullansınlar.
Öğrencilerinizden deneyin sonunda bir haiku yazmalarını 
isteyin. Haiku, Japon edebiyatının ünlü bir nazım biçimidir. 
Öğrencilere haiku’nun ne olduğunu açıklayın.
Haiku nedir?
• Geleneksel Japon haiku, toplam on yedi hece (bir nefes 

uzunluğu) ile yazılmış dünyadaki en kısa şiir türüdür (5+7+5).
• Haiku’da “ben” (kişi zamiri) kullanılmaz, bu nedenle “ben” 

kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini açıklayabilirsiniz.
Haiku’ya görüşler eklenmemeli ve sonuçlar çıkarılmamalıdır. 
Bunu öğrencilerinize “Bence şöyle olur, şöyle olabilir, şu sonuca 
varılabilir” gibi ifadeleri şiirinizde kullanmamalısınız” şeklinde 
açıklayabilirsiniz.

13. Cinsiyet kapsayıcı 
stratejiler ve planlanan 
aktiviteler

Bu aktivite cinsiyetten bağımsızdır. Deneyleri sunarken 
cinsiyete dayalı anlatılar kullanmaktan kaçının. Sonuçların 
“erkek” ve “kız” çalışmaları olarak sınıflandırılmaması için kız 
ve erkeklerin gruplar arasında eşit olarak dağıldığından emin 
olun. Grup çalışmasını gözlemlerken, her grup üyesinin eşit 
katkıda bulunduğundan emin olun (bu aynı zamanda bir kişilik 
yönüdür, cinsiyet bir rol oynayabilir veya oynamayabilir).
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14. Geribildirim ve 
Yansıtma

Yukarıdaki 1. ve 2. Adımlarda, anlayıp anlamadığını kontrol 
etmek için grup dinamiklerini gözlemlemek için araştırma 
soruları sorun ve onların konuşmalarını dinlemek için 3. Adımı 
kullanın. 3. Adım, dil ve iletişim becerileri hakkında daha fazla 
bilgi sağlayacaktır.
Sonunda, her grup çeşitli standartları karşılar (örneğin, dil 
becerileri, konuyu anlama). Öğrenciler yazılı bir gerekçe 
üreteceklerdir. 4. adım için, gerçek deneyler için özel 
gözlem yapılacaktır; sonuç sağlayacağı için bu anahtar 
olacaktır (talimatları takip etme, işbirliği yapma ve paylaşma, 
gözlemleme, tanımlama; el becerisi vb.).
Adım 5’te bahsedilen protokolü temsil edecek bir ortamın 
seçilmesi, resimli bir talimat seti şeklinde somut sonuçlar da 
sağlayacaktır. Adım 6’da özetlenen aktivite, fen derslerinde 
müfredat standartlarına göre öğrenmeyi değerlendirmek için 
daha fazla fırsat sağlayacaktır. Değerlendirmenin önemli bir 
yönü ünite boyunca gözlem olacaktır.
Özellikle, öğrencileri görevde kalmaya ve meşgul olmaya teşvik 
eder. Yalnızca öğrencilerin sıkışıp kaldığını hissettiğinizde 
destek sağlamak önemli olacaktır. Bir konunun ortaya çıkmaya 
devam eden bazı sorunlu yönleri varsa, bir takip dersinde 
bunları gözden geçirdiğinizden emin olun.
Öğretmen deney adımlarını gözden geçirerek öğrencilerin 
deney çizim aşamasını doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinden 
emin olur. Öğretmen ayrıca hipotez ve deney çıktısının 
uyumluluğunu da gözden geçirir. Aynı zamanda öğretmen, 
öğrenciden hipotezin ve deneysel çıktının tutarlılığı hakkında 
kendi geribildirimini vermesini ister ve verilen geribildirimi 
değerlendirir. Öğretmen haiku’nun verilen hece kurallarına 
göre (5+7+5) yazılmasını sağlar. Ancak, bu yumuşak bir 
inceleme olmalı ve öğrenciler muhtemelen bunu ilk kez 
yapacakları için esneklik gereklidir.
Her grup diğer grupları bu konular doğrultusunda 
değerlendireceğinden, her gruba aşağıdaki yansıtıcı sorular 
dağıtılacaktır.
Bu sorulardan alınan geri bildirime dayanarak, öğretmen 
daha sonra tekrar açıklamak ve örneklendirmek için dersin 
anlaşılmayan yönlerinin arkasındaki teoriyi ele alacaktır.

Yansıtma Soruları

• Bu derste öğrendiklerim …………………………………………
• Bu derste zorlandıklarım …………………………………………
• Bu derste en çok hoşuma giden şey ..………………….
• Yapabilseydim şunları değiştirirdim: .. …………………

15. Fikri mülkiyet hakları 
(IPR) / Aktivitenin Kaynağı

CC BY-NC-ND: Bu lisans, yeniden 
kullanıcıların materyali herhangi 
bir ortamda veya formatta yalnızca 
uyarlanmamış biçimde, yalnızca 
ticari olmayan amaçlarla ve yalnızca 
yaratıcıya atıfta bulunulduğu sürece 
kopyalamasına ve dağıtmasına izin 
verir.



80



81

EKLER
EK 1: Deney Raporu

 

ÖĞRENCİLER İÇİN TALİMATLAR

1. Grubunuza bir isim verin; grup üyelerinin isimlerini yazın. 
2. Size verilen talimatlara ve malzeme listesine bakın; Bu bilgilere 
dayanarak, deney ne hakkında olacak? Toplanan bilgilere dayalı olarak 
deneye bir ad verin. 
3. Deneyi yaparken, her adımın Adım’a dikkatlice yazıldığından emin olun. 
4. Deney tamamlandıktan sonra, elde etmeyi düşündüğünüz sonucu ve 
bilimsel başarıyı tanımlayın. 
5. Son olarak, deney deneyiminize dayalı bir yaşam sloganı bulmak için 
yaratıcılığınızı kullanın.

Deney Raporu – 1 
Grup ismi: 
Grup üyesi:

Post-it 1 – Deneyin adını yazın 
Post-it 2 – Sonucu tahmin edin 
Post-it 3 – Deneme Prosedürünü Yazın

Post-it 4 – Bilimsel sonuçları bildirin 
Post-it 5 – Hayat mottonuz nedir? 
💭 Sanırım...
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