
B�l�m Kahramanları Derneğ�

Kızlar B�l�mle
Buluşuyor
Projes�
Etk� Anal�z� Raporu



1

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ .............................................................................................................................................................. 2 

YÖNETİCİ ÖZETİ ......................................................................................................................................... 3

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ............................................................................................................................. 5

     Çalışma Grubu ......................................................................................................................................... 5

     Ver� Toplama ve Anal�z� ......................................................................................................................... 8

     STEM Alanlarına İlg� ............................................................................................................................... 8

     STEM Kar�yerler�ne Olan �lg� ................................................................................................................ 8

     STEM K�ml�ğ�............................................................................................................................................ 8

     STEM Anlayışı........................................................................................................................................... 9

     Öğretmenler Arasındak� İşb�rl�ğ� Ölçeğ� ............................................................................................ 9

     Öğretmen Özyeterl�l�ğ� Ölçeğ� ............................................................................................................ 9

     Öğret�m Uygulamaları Ölçeğ�................................................................................................................9

     Takım Odak Grup Görüşmeler� ............................................................................................................ 9

BULGULAR ................................................................................................................................................ 11

     Öğrenc�ler�n STEM alanlarına �lg�s� .................................................................................................. 11

     Öğrenc�ler�n STEM kar�yerler�ne olan �lg�s� .................................................................................... 12

     Öğrenc�ler�n STEM k�ml�kler�.............................................................................................................. 14

     Öğrenc�ler�n STEM anlayışları............................................................................................................. 16

     Öğretmenler Arası İşb�rl�ğ�.................................................................................................................. 18

     Öğretmen Özyeterl�l�ğ�........................................................................................................................ 19

     Öğret�m Uygulamaları ......................................................................................................................... 21

     Programa Dâh�l Olma ve Öncek� Deney�mler ................................................................................. 24

     Proje Gel�şt�rme Sürec� ........................................................................................................................ 25

     Proje Sürec�nde Ed�n�len B�lg� ve Becer�ler...................................................................................... 30

     Öğrenc�ler�n Fuar Deney�m� ............................................................................................................... 35

SONUÇ ........................................................................................................................................................ 37

PROJE HAKKINDA .................................................................................................................................. 38

     Proje Paydaşları .................................................................................................................................... 38

EKLER ......................................................................................................................................................... 40



Kızlar B�l�mle Buluşuyor
projes�n�n kız öğrenc�ler�n,

  STEM alanlarına �lg�ler�
  STEM kar�yerler�ne olan �lg�ler�

  STEM k�ml�kler�
  STEM anlayışları

ortalama puanları üzer�nde
�stat�st�ksel olarak

anlamı b�r etk�s� var mıdır?
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Kızlar B�l�mle Buluşuyor

projes� deney�mler�n�

katılımcı öğrenc�ler

nasıl aktarmaktadırlar?

Kızlar B�l�mle Buluşuyor
projes�n�n öğretmenler�n

  Öğretmenler arası �şb�rl�ğ�
  Öğretmen özyeterl�l�ğ�
  Öğret�m uygulamaları

ortalama puanları üzer�nde
�stat�st�ksel olarak

anlamlı b�r etk�s�
var mıdır?

GİRİŞ

Kızlar B�l�mle Buluşuyor Etk� Anal�z� Raporu S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı (STDV) bünyes�ndek�
Çocuk Fonu kapsamında 2019-2020 sezonunda �k�nc� yılı uygulanan ve Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�ne
katılan bağışçıların desteğ�yle yürütülen projen�n öğrenc�ler ve öğretmenler üzer�ndek� etk�s�n�
�ncelemey� hedeflemekted�r.

“Kızlar B�l�m �le Buluşuyor” projes� �le 6-10 yaş arasındak� çocuklara b�l�m, teknoloj�, matemat�k ve
mühend�sl�k becer�ler� (STEM) kazandırmayı, kodlama alanında farkındalık yaratmayı, proje gel�şt�rme,
takım çalışması, sunum yapma g�b� alanlarda da deney�m kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, bu sezon, farklı �llerden devlet okullarının �lkokul kademes�nden bel�rlenen kızlardan
oluşan takımlar M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor etk�nl�ğ�ne öğretmenler� �le hazırlanmışlardır.
M�n�k B�l�m Kahramanları etk�nl�ğ�n�n 2019-2020 sezon teması olan BOOMTOWN BUILD: Yen� Şehr�n
Mühend�sler� teması �le �lg�l� çalışmalarını sürdüren kız takımları projeler�n� fuarlarda paylaşma olanağı
bulmuşlardır. 2020 yılının başından �t�baren dünyayı etk�s� altına alan COVID-19 salgını neden�yle takımlar,
b�r süre gerçekleşt�reb�ld�kler� yüz yüze çalışmalarını çevr�m�ç� ortamlarda devam ett�rm�ş ve çevr�m�ç�
fuarlara katılarak projeler�n�n sunumunu yapmışlardır. Kızlar B�l�mle Buluşuyor projes�n�n 2019 - 2020
sezonuna 20 kız takımı dâh�l olmuş, çevr�m�ç� süreçte bu takımlardan 16 tanes� fuarlara katılım gösterm�şt�r.

Kız çocuklarının STEM alanlarında çalışmalarını ve projeler üretmeler�n� teşv�k etmey� amaçlayan
bu projen�n etk� anal�z�nde programın amaçlarıyla bağlantılı olarak aşağıdak� araştırma sorularına
odaklanılmıştır:
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YÖNETİCİ ÖZETİ

   Kızlar B�l�mle Buluşuyor Projes� kapsamında 16 kız takımı M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor
programının  2019-2020 teması olan Yen� Şehr�n Mühend�sler� teması �le �lg�l� çalışmalarını
tamamlamışlardır.

   Etk� anal�z� çalışmaları kapsamında öğrenc�lere STEM alanlarına �lg�, STEM kar�yerler�ne olan �lg�,
STEM k�ml�kler� ve STEM anlayışları ölçekler� programın başında ve sonunda uygulanmıştır.
Ölçekler�n yanı sıra takımların program deney�mler�yle �lg�l� der�nlemes�ne b�lg� sah�b� olab�lmek �ç�n
14 takım �le odak grup görüşmeler� çevr�m�ç� ortamda gerçekleşt�r�lm�şt�r.

   Takımlara rehberl�k eden öğretmenlere programın başında ve sonunda öğretmenler arası �şb�rl�ğ�,
öğretmen özyeterl�l�ğ� ve öğret�m uygulamaları anketler� uygulanmıştır.

   STEM alanlarına �lg� ölçeğ�nde program sonrasında program önces�ne göre ölçekte �lg�l�y�m ve
çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� sayısında en fazla artış mühend�sl�k alanında olmuştur.
Mühend�sl�k alanını fen b�l�mler� alanı tak�p etm�şt�r. Bu bulgu öğrenc�ler�n program kapsamında
yaptıkları çalışmaları en fazla mühend�sl�k alanıyla �l�şk�lend�rd�kler�n� ve programda ed�nd�kler�
deney�mler�n �lg�ler�n�n artmasına katkısı olduğunu düşündürmekted�r.

   STEM alanlarına �lg� ölçeğ� toplam puanlarına bakıldığında �se öğrenc�ler�n puan ortalamalarında
son-test leh�ne �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r artış olduğu görülmekted�r. Bu bulgu, öğrenc�ler�n tüm
STEM alanlarına yönel�k �lg�ler�nde program başlangıcına göre artış olduğuna �şaret etmekted�r.

   STEM kar�yerler�ne olan �lg� ölçeğ�nde program sonrasında program önces�ne göre ölçekte �lg�l�y�m ve
çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� sayısında en fazla artış b�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı
mesleğ�nde olmuştur. Bu mesleğ� b�l�m �nsanı ve mühend�sl�k meslekler� tak�p etm�şt�r.
B�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı mesleğ� ön-testte öğrenc�ler tarafından en düşük puan olan meslekt�r.
Bu meslekte görülen artışın öğrenc�ler�n bu mesleğ�n �lg� alanlarına yönel�k deney�m yaşamaları �le
�l�şk�lend�r�leb�l�r. Görülen artışa rağmen bu meslek son-testlerde d�ğer mesleklere göre
daha az puan almıştır.

   STEM kar�yerler�ne olan �lg� ölçeğ� toplam puanlarına bakıldığında �se öğrenc�ler�n puan ortalamalarında
son-test leh�ne �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r artış olduğu görülmekted�r. Bu bulgu, öğrenc�ler�n tüm
STEM kar�yerler�ne yönel�k �lg�ler�nde program başlangıcına göre artış olduğuna �şaret etmekted�r.

   STEM k�ml�ğ� ölçeğ�nde program sonrasında program önces�ne göre ölçekte katılıyorum ve kes�nl�kle
katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� sayısında en fazla değ�ş�m “Çevremdek� k�ş�ler ben� fen
b�l�mler� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r� olarak görür” ve “Matemat�kte �y� olmak doğuştan gelen b�r yetenek
gerekt�r�r.” maddeler�nde gerçekleşm�şt�r. Öğrenc�ler�n ön-testlerde verd�kler� yanıtlar, başlangıçta
STEM k�ml�kler�n� çevren�n algısı ve doğuştan get�r�len özell�klerden yola çıkarak daha çok
tanımladıklarına, ancak en fazla artışın görüldüğü maddelerden anlaşılacağı g�b� farklı STEM alanlarında
bu yaklaşımın değ�şmeye başladığına �şaret etmekted�r.

   STEM k�ml�ğ� ölçeğ� toplam puanlarına bakıldığında �se öğrenc�ler�n puan ortalamalarında son-test
leh�ne �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r artış olduğu görülmekted�r. Bu bulgu, öğrenc�ler�n STEM k�ml�k
algılarında program başlangıcına göre olumlu b�r değ�ş�m olduğuna �şaret etmekted�r.
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   STEM anlayışı ölçeğ�nde program sonrasında program önces�ne göre ölçekte katılıyorum ve
kes�nl�kle katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� sayısında en fazla artış “Günlük yaşamımızdak�
problemlere fen ve teknoloj�n�n kend�ne özgü çözümler üreteb�leceğ�n� anlıyorum.” Bu bulgu
öğrenc�ler�n proje kapsamında günlük yaşam ve STEM alanları �l�şk�s�n� kurmaya başladıklarını
düşündürmekted�r.

   STEM anlayışı ölçeğ� toplam puanlarına bakıldığında �se öğrenc�ler�n puan ortalamalarında son-test
leh�ne �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r artış olduğu görülmekted�r. Bu bulgu, öğrenc�ler�n STEM
anlayışlarında program başlangıcına göre olumlu b�r değ�ş�m olduğuna �şaret etmekted�r.

   Öğrenc� ölçekler�ndek� artışlar etk� büyüklüğüne göre büyükten küçüğe şu şek�lde sırlanmaktadır:
STEM alanlarına �lg�, STEM k�ml�ğ�, STEM anlayışı, STEM Kar�yerler�ne olan �lg�.

   Öğretmenlere programın başında ve sonunda uygulanan ölçeklere göre, öğretmenler�n en çok
gel�ş�m rapor ett�ğ� alanın öğretmenler arası �şb�rl�ğ� olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, program
deney�mler�n�n öğretmenlerle, özell�kle farklı sınıflar ve yaş gruplarının ortak çalıştığı etk�nl�klerde
yer alma, öğret�m materyaller�n�n meslektaşlar �le karşılıklı değ�ş�m� vb. eylemlerde bulunma
olanağı sağladığı şekl�nde yorumlanab�lmekted�r.

   Öğretmen özyeterl�l�ğ� ölçeğ� aracılığıyla ulaşılan bulgular öğretmenler�n program sonunda
sınıf yönet�m�ne daha az zaman ayırdıklarına �şaret etmekted�r. Sınıf yönet�m� �le �lg�l� uygulamaların
proje kapsamında öğretmenlerden beklenen temel becer�lerden olmadığı da bel�rt�lmel�d�r.

   Öğret�m uygulamaları ölçeğ� öğretmenler�n program sonunda öğrenc�ler�me kes�n çözümü
olmayan problemler sunma, öğrenc�ler�me kr�t�k düşünmeler�n� sağlayacak görevler verme ve
öğrenc�ler�m b�r probleme veya göreve b�rl�kte çözüm get�rmek �ç�n küçük gruplar hal�nde çalışma
eylemler�ne daha fazla zaman ayırdıklarına �şaret etm�şt�r. Bu eylemler�n M�n�k B�l�m Kahramanları
Buluşuyor program anlayışı ve faal�yetler� �le paralel olduğu söyleneb�lmekted�r.

   Odak grup görüşmeler� proje gel�şt�rme süreçler�nde öğrenc�ler�n proje kapsamında tasarladıkları
şeh�rlerde sıklıkla doğal afetlere dayanıklılık ve sürdürüleb�l�rl�k kavramlarına odaklandıklarını
gösterm�şt�r.

   Projeler�n� gel�şt�r�rken öğrenc�ler b�l�şsel süreç ve sosyal ürün oluşturma becer�ler�n�
gel�şt�reb�lecekler� olanaklar bulmuşlardır. B�l�şsel süreç becer�ler�nden farklı f�k�rler�n b�r araya
get�r�lerek çözüm üret�lmes� göze çarparken, öğrenc�ler�n sosyal ürün ortaya çıkarırken özell�kle
takım çalışmasından key�f aldıkları gözlemlenm�şt�r.

   Öğrenc�ler görüşmelerde yaptıkları kodlama çalışmalarından detaylı b�r şek�lde söz etm�şler ve
kodlama deney�mler�nden key�f aldıklarını �fade etm�şlerd�r.

   Takımlar fuar deney�mler�n� aktarırken heyecan, mutluluk ve gurur duygularını sıklıkla yansıtmışlardır.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Çalışma Grubu

Çalışma STDV’n�n destekled�ğ� 14 kız takımı �le gerçekleşt�r�lm�şt�r. Araştırmaya bu takımlar �çer�s�nde
sezon boyunca çalışan ve ön-son test ver�ler� bulunan 56 kız öğrenc� �le 16 öğretmen dâh�l ed�lm�şt�r.
Tablo 1 çalışmaya katılan takımların, yaş aralığı, okul, �l, katıldıkları turnuva ve aldıkları ödüller �le �lg�l�
b�lg� vermekted�r.
Tablo 1. Çalışma grubu (öğrenc�)

Takım Adı: AVSULEGO
İl: Hatay
Okul/Kurum: Avsuyu İlkokulu
Yaş Aralığı: 8
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 5
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 8 Kasım 2020
Alınan Ödül: Muhteşem Tasarımlı Muc�tler Ödülü*

Takım Adı: HILAR
İl: D�yarbakır
Okul/Kurum: Hürr�yet İlkokulu
Yaş Aralığı: 6-9
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 4
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 7 Kasım 2020
Alınan Ödül: İşb�rl�kç� Muc�tler�n Ortak Model� Ödülü*

Takım Adı: ROBOT BATGIRL
İl: Batman
Okul/Kurum: Nuredd�n Zeng�n İlkokulu
Yaş Aralığı: 8-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 5
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 7 Kasım 2020
Alınan Ödül: Fark Yaratan Kaş�fler Ödülü*

Takım Adı: ROBOKARS
İl: Kars
Okul/Kurum: Fahrett�n K�rz�oğlu BİLSEM
Yaş Aralığı: 9-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 5
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 28 Kasım 2020
Alınan Ödül: B�lg� Dolu Can Alıcı Poster Ödülü*
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Takım Adı: ANAVARZA
İl: Adana
Okul/Kurum: Kozan BİLSEM
Yaş Aralığı: 9-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 6
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 5 Aralık 2020
Alınan Ödül: Meraklı Kaş�fler Ödülü*

Takım Adı: ECO-CITY BUILDERS
İl: Ed�rne
Okul/Kurum: Abalar İlkokulu
Yaş Aralığı: 8-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 6
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 6 Aralık 2020
Alınan Ödül: Kaş�fler B�r Arada Ödülü*

Takım Adı: BOMBUS ROBO**
İl: İstanbul
Okul/Kurum: 29 Ek�m İlkokulu
Yaş Aralığı: 7
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 6
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 13 Aralık 2020
Alınan Ödül: Yen�l�kç� Kaş�fler Ödülü*

Takım Adı: MİNİK SEYYAHLAR
İl: Kütahya
Okul/Kurum: Evl�ya Çeleb� İlkokulu
Yaş Aralığı: 8-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 6
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 12 Aralık 2020
Alınan Ödül: Fark Yaratan Kaş�fler Ödülü*

Takım Adı: SULTANS OF LEGO**
İl: İstanbul
Okul/Kurum: Burak Re�s İlkokulu
Yaş Aralığı: 8-9
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 6
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 26 Aralık 2020
Alınan Ödül: Hayaller�m ve F�k�rler�m Posterde Ödülü*



7

Takım Adı: ROBOYEN
İl: İzm�r
Okul/Kurum: Yen�köy İlkokulu
Yaş Aralığı: 7-8
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 4
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 27 Aralık 2020
Alınan Ödül: Fark Yaratan Kaş�fler Ödülü*

Takım Adı: FANTASTİC KİDS
İl: Balıkes�r
Okul/Kurum: Marmara İlkokulu
Yaş Aralığı: 7-8
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 3
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 27 Aralık 2020
Alınan Ödül: En Yen�l�kç� Model� Tasarlayan Muc�tler Ödülü*

Takım Adı: BADEMLİ'S SEA STARS
İl: İzm�r
Okul/Kurum: Bademl� Mehmet Ertuğrul
Den�zolgun İlkokulu
Yaş Aralığı: 8-9
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 6
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 27 Aralık 2020
Alınan Ödül: Yepyen� B�r Tasarım Yapan Muc�tler Ödülü*

Takım Adı: ANGELS OF THE CITY
İl: Mers�n
Okul/Kurum: Anamur BİLSEM
Yaş Aralığı: 9-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 4
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 19 Aralık 2020
Alınan Ödül: Hayaller�m ve F�k�rler�m Posterde Ödülü*

Takım Adı: HAYAT OKULU**
İl: Antalya
Okul/Kurum: Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu
Yaş Aralığı: 8-10
Çalışmaya Katılan Öğrenc� Sayısı: 5
Çevr�m�ç� Turnuva Katılımı: 26 Aralık 2020
Alınan Ödül: Meraklı Kaş�fler Ödülü*

* Takımların aldıkları ödüller�n açıklamaları raporun sonunda ek olarak ver�lm�şt�r.
** Ön-son test ver�s� olmadığından yalnızca odak grup görüşmeler�ne katılmış takımlardır.
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Çalışmaya dah�l olan öğretmenler�n %69’u (n=11) sınıf öğretmen�d�r. Branşı matemat�k, b�l�ş�m
teknoloj�ler� ve İng�l�zce olan öğretmenler de çalışma grubu �çer�s�nde yer almaktadır.

Öğretmenler�n %91’� (n=13) kadındır. L�sans öğren�m� gören öğretmenler�n oranı %69 (n=11) �ken l�sansta
eğ�t�m fakültes�nden mezun olan öğretmenler çalışma grubunun %81’�n� oluşturmaktadır. Öğretmenler�n
yarısı daha önce M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor programında koçluk yapmış, %31’� (n=5) �se Harezm�
öğretmenl�ğ� vb. organ�zasyonlarda görev almıştır.

Çalışmada yer alan 16 öğretmenden 12’s�n�n ön-son test ver�ler� bulunmaktadır.

Ver� Toplama ve Anal�z�

Program deney�mler� �le �lg�l� öğretmen ve öğrenc�lerden ver� toplamak amacıyla anket ve odak grup
görüşmeler� kullanılmıştır. Öğrenc�lere programın başında ve sonunda STEM alanlarına �lg�, STEM
kar�yerler�ne olan �lg�, STEM k�ml�ğ� ve STEM anlayışı olmak üzere 4 anket uygulanmıştır.

Öğrenc�lerden yaşadıkları deney�m �le �lg�l� der�nlemes�ne b�lg� alab�lmek �ç�n �se 14 kız takımı �le odak grup
görüşmeler� yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenler �se programın başında ve sonunda olmak üzere
Öğretmen İşb�rl�ğ�, Öğretmen Özyeterl�l�ğ� ve Öğret�m Uygulamaları ölçekler�ne yanıt verm�şlerd�r.
Söz konusu ver� toplama yöntemler�yle �lg�l� detaylı b�lg� aşağıda ver�lm�şt�r:

STEM Alanlarına İlg�

Ölçekte STEM alanlarını tems�l eden Fen, Teknoloj�, Mühend�sl�k ve Matemat�ğe olan �lg�ler�ne yönel�k
olarak dört madde bulunmaktadır. Öğrenc�ler dört STEM alanına yönel�k �lg�ler�n� �fade etmek �ç�n
ölçektek� maddelere (1) h�ç �lg�l� değ�l�m- (5) çok �lg�l�y�m arasında derecelend�ren seçeneklerden
b�r�n� �şaretleyerek yanıt verm�şlerd�r.

STEM Kar�yerler�ne Olan �lg�

Ölçekte STEM alanları �le �lg�l� mesleklere öğrenc�ler�n ne kadar �lg� duydukları sorulmuştur. B�l�m �nsanı,
mühend�s, matemat�kç�, b�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı, STEM alanları öğretmenl�kler� ve muc�t/buluş yapan
k�ş� olmak üzere öğrenc�lerden altı adet mesleğe �l�şk�n �lg�ler�n� �fade etmeler� �stenm�şt�r. Öğrenc�ler
mesleklere yönel�k �lg�ler�n� (1) H�ç �lg�l� değ�l�m- (7) Çok �lg�l�y�m arasında puanlayarak bel�rtm�şlerd�r.

STEM K�ml�ğ�

Ölçekte öğrenc�lerden fen ve matemat�k alanlarına yönel�k �nançlarına �l�şk�n sorular yer
almaktadır. “Çoğu �nsan öğrenerek matemat�kte �y� olab�l�r” ve ” Fen B�l�mler�nde �y� olmak
doğuştan gelen b�r yeteneğ� gerekt�r�r” ölçekte yer alan maddelere örnekt�r. Öğrenc�ler �lg�l�
maddeler� (1)Kes�nl�kle katılmıyorum - (5) Kes�nl�kle katılıyorum arasında puanlamışlardır.

Öğrenc� ölçekler�n�n tamamı
Brande�s Ün�vers�tes�’n�n

FIRST boylamsal araştırmasında
kullanılan ölçeklerden uyarlanmıştır.
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STEM Anlayışı

Ölçekte öğrenc�ler�n STEM alanlarda kend�ler�n� ve gelecekler�n� nasıl değerlend�rd�kler�n� �fade
etmeler� amaçlanmıştır. “Günlük yaşamımızdak� problemlere fen ve teknoloj�n�n kend�ne özgü
çözümler üreteb�leceğ�n� anlıyorum” ve “B�r b�l�m �nsanı ya da mühend�s olarak �y� b�r yaşam süreb�l�r�m”
ölçekte yer alan maddelere örnekt�r. Öğrenc�ler �lg�l� maddeler� (1)Kes�nl�kle katılmıyorum-
(7) Kes�nl�kle katılıyorum arasında puanlamışlardır.

Öğretmenler Arasındak� İşb�rl�ğ� Ölçeğ�

Öğretmenlerden b�rb�rler�yle �ş b�rl�ğ� kurab�lmek �ç�n gerçekleşt�rd�kler� uygulamaların sıklığını
bel�rtmeler� �stenm�şt�r. Öğretmenler gerçekleşt�rd�kler� uygulamaların sıklığını, (1) H�ç-
5 (Haftada b�r ya da daha fazla) arasında puanlamışlardır. “Farklı sınıflar ve yaş gruplarının ortak
çalıştığı etk�nl�klerde yer alma (Örneğ�n: projeler)” ve “Öğret�m materyaller�n�n meslektaşlar �le
karşılıklı değ�ş�m�” ölçekte yer alan maddelere örnekt�r.

Öğretmen Özyeterl�l�ğ� Ölçeğ�

Öğretmenlerden, özyeterl�l�ğ�n gösterges� olarak n�telend�ren uygulamaları ne kadar sıklıkla
gerçekleşt�rd�kler�n� bel�rtmeler� �stenm�şt�r. Öğretmenler gerçekleşt�rd�kler� uygulamaların sıklığını
1 (H�çb�r zaman)- 4 (Her zaman) arasında puanlamışlardır. “Öğrenc�ler�n öğrenmeye değer vermes�ne
yardımcı olma” ve “Öğrenc�ler�n kafasını karıştıran b�r konuda alternat�f açıklamalar sağlama” ölçekte
yer alan maddelere örnekt�r.

Öğret�m Uygulamaları Ölçeğ�

Öğretmenler�n öğret�me �l�şk�n bel�rt�len uygulamaları sınıf �çer�s�nde ne sıklıkta gerçekleşt�rd�kler�
öğretmenlere sorulmuştur. Öğretmenler gerçekleşt�rd�kler� uygulamaların sıklığını 1 (H�çb�r zaman)-
4 (Her zaman) arasında puanlamışlardır. “Öğrenc�lere tamamlanması en az b�r hafta sürecek projeler
ver�r�m” ve “öğrenc�ler�m b�r probleme ya da göreve b�rl�kte çözüm get�rmek �ç�n küçük gruplar hal�nde
çalışırlar” ölçekte yer alan maddelere örnekt�r.

Takım Odak Grup Görüşmeler�

Odak grup görüşmeler� çevr�m�ç� ortamda gerçekleşt�r�lm�şt�r. Görüşmeler 45-60 dk. arası devam etm�ş
ve araştırma yürütücüler�nden b�r� öğrenc�lere sorular yöneltm�ş ve öğrenc�lerden varsa ek deney�mler�n�
paylaşmalarını �stem�şt�r. Görüşmelerde ses ve görüntü kaydı, çevr�m�ç� platform üzer�nden alınmıştır.
Görüşmelerde takımlara, M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor Programı �ç�n hazırladıkları projeler�n
detayları, çevr�m�ç� turnuva deney�mler�, program kapsamında öğrend�kler� b�lg�ler ve ed�nd�kler� yen�
deney�mler vb. �le �lg�l� sorular yönelt�lm�şt�r. Odak grup görüşmeler�ne 14 takım katılım sağlamıştır.

Öğrenc�ler�n program deney�mler� hakkında der�nlemes�ne b�lg� toplamak �ç�n
takımlarla 4-6 k�ş�l�k odak grup görüşmeler� yapılmıştır.

Öğretmenlere yönel�k ankette �se (1) yaş, c�ns�yet, meslek yılı, öncek� deney�mler,
takım oluşturma kr�terler� vb. genel b�lg�ler , (2) Türk�ye’n�n de katılımcısı olduğu

TALIS (The OECD Teach�ng and Learn�ng Internat�onal Survey) kapsamındak� öğretmen �şb�rl�ğ�,
öğretmen özyeterl�l�ğ� ve öğret�m uygulamaları ölçekler�nden oluşan �k� ana bölüm bulunmaktadır.
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Öğrenc�lerden toplanan tüm ver�ler, görüntü ve ses kayıtları �ç�n a�leler� b�lg�lend�r�lm�ş onam formu
�mzalamışlardır.

Öğrenc� ve öğretmen anketler�nde toplanan ver�ler yüzde, frekans anal�zler� ve fark �stat�st�kler� �le
çözümlenm�ş ve bulgular sunulmuştur. Odak grup görüşmeler�nde �se ses/v�deo kayıtları transkr�ptlere
dönüştürülmüş ve �çer�k anal�zler� gerçekleşt�r�lm�şt�r.
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BULGULAR

Öğrenc� ve öğretmen kazanımlarına �l�şk�n bulgular araştırma soruları �le paralel olarak �lerleyen
bölümlerde sunulmuştur.

Öğrenc�ler�n STEM alanlarına �lg�s�

STEM alanlarına �lg� ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n�
�şaretleyen öğrenc�ler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. STEM alanlarına �lg� ölçeğ�nde �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler (n=50)

Tablo 2 ölçekte �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler�n sayısında en fazla
artışın mühend�sl�k alanında olduğunu göstermekted�r. Mühend�sl�k alanını sırasıyla fen, teknoloj�
ve matemat�k alanları tak�p etmekted�r. Şek�l 1’dek� graf�k ön ve son-testlerde �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m
seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.

B�r�nc� Araştırma Sorusu:

Kızlar B�l�mle Buluşuyor
projes�n�n kız öğrenc�ler�n,

STEM alanlarına �lg�ler�,
STEM kar�yerler�ne olan �lg�ler�,

STEM k�ml�kler�,
STEM anlayışları ortalama

puanları üzer�nde �stat�st�ksel
olarak anlamlıb�r
etk�s� var mıdır?

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %

Fen alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

Matemat�k alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

Teknoloj� alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

Mühend�sl�k alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

35       70%       44          89%

46       92%       49          98%

35       70%       41          82%

32       64%       48          96%
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Öğrenc�ler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 5’e kadar puanlanmış ve dört madden�n
puanları toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Öğrenc�ler�n ön-test ve son-testtek� ortalama toplam
puan ve standart sapmaları Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. STEM Alanlarına İlg� Bet�msel İstat�st�kler

Tablo 3 öğrenc�ler�n STEM alanlarına �lg� ölçeğ�nde ön-test ve son-test puanları arasında son test leh�ne
artış olduğunu göstermekted�r. Bu artışın �stat�st�ksel olarak anlamlılığını test etmek üzere bağımlı
gruplarda t test� uygulanmıştır. T-test� sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. STEM Alanlarına İlg� t-test� sonuçları

Bulunan t=5.08 (p<.05) değer� öğrenc�ler�n STEM alanlarına �lg� puan ortalamalarında son-test leh�ne
�stat�st�ksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermekted�r. Etk� büyüklüğünü �fade eden Cohen’s d
katsayısı yüksek düzeyde b�r etk�ye �şaret etmekted�r.

Öğrenc�ler�n STEM kar�yerler�ne olan �lg�s�

STEM alanlarına �lg� ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n�
�şaretleyen öğrenc�ler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 5’te sunulmuştur.

Ön-Test 

Son-Test

15.86                                           2.72

18.28                                           1.78

  Ortalama                         Standart Sapma

Ön-test Son-test

Fen alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

Matemat�k alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

Teknoloj� alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

Mühend�sl�k alanıyla ne kadar �lg�l�s�n�z?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 1. STEM Alanlarına İlg�

Ön-Test 

Son-Test

50             15.86                    2.72          5.08      49        .00          1,03

                  18.28                    1.78

  N         Ortalama          Standart         t         sd        p       Cohen’s d
                                             Sapma
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Tablo 5. STEM kar�yerler�ne olan �lg� ölçeğ�nde �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler (n=50)

Tablo 5, ölçekte �lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler�n sayısında en fazla artışın
b�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı mesleğ�nde olduğunu göstermekted�r. B�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı mesleğ�n�
sırasıyla b�l�m �nsanı ve mühend�sl�k meslekler� tak�p etmekted�r. Şek�l 2’dek� graf�k ön ve son-testlerde
�lg�l�y�m ve çok �lg�l�y�m seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.

Öğrenc�ler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 7’ye kadar puanlanmış ve altı madden�n
puanları toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Öğrenc�ler�n ön-test ve son-testtek� ortalama toplam
puan ve standart sapmaları Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. STEM kar�yerler�ne olan �lg� bet�msel �stat�st�kler

B�l�m �nsanı

Mühend�s

Matemat�kç�

B�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı

STEM alanları öğretmenl�kler�

Muc�t/buluş yapan k�ş�

31       62%        46          92%

28       56%        44          88%

36       72%        42          84%

23       46%        40          80%

34       68%        41          82%

37       74%        46          92%

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %

Ön-test Son-test

B�l�m �nsanı

Mühend�s

Matemat�kç�

B�lg�sayar/b�l�ş�m uzmanı

STEM alanları öğretmenl�kler�

Muc�t/buluş yapan k�ş�

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 2. STEM Kar�yerler�ne Olan İlg�

Ön-Test 

Son-Test

33.06                                           6.32

36.74                                           4.27

  Ortalama                         Standart Sapma
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Ön-Test 

Son-Test

50             33.06                    6.32          3.46      49        .00          0.70

                  36.74                    4.27

  N         Ortalama          Standart         t         sd        p       Cohen’s d
                                             Sapma

Tablo 6 öğrenc�ler�n STEM kar�yerler�ne olan �lg� ölçeğ�nde ön-test ve son-test puanları arasında son test
leh�ne artış olduğunu göstermekted�r. Bu artışın �stat�st�ksel olarak anlamlılığını test etmek üzere
bağımlı gruplarda t test� uygulanmıştır. T-test� sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 7’te sunulmuştur.

Bulunan t=3.46 (p<.05) değer� öğrenc�ler�n STEM kar�yerler�ne olan �lg� puan ortalamalarında son-test
leh�ne �stat�st�ksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermekted�r. Etk� büyüklüğünü �fade eden
Cohen’s d katsayısı orta düzeyde b�r etk�ye �şaret etmekted�r.

Öğrenc�ler�n STEM k�ml�kler�

STEM k�ml�ğ� ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum
seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8. STEM k�ml�ğ� ölçeğ�nde katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler (n=44)

*Olumsuz maddeler

Tablo 8 ölçekte katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler�n
sayısında en fazla değ�ş�m�n “Çevremdek� k�ş�ler ben� fen b�l�mler� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r� olarak görür.”
ve “Matemat�kte �y� olmak doğuştan gelen b�r yetenek gerekt�r�r.” maddeler�nde gerçekleşm�şt�r.
Bu maddeler� “Çevremdek� k�ş�ler ben� teknoloj� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r� olarak görür.” maddes�
tak�p etmekted�r. Şek�l 3’tek� graf�k ön ve son-testlerde katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum
seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc� yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.

Tablo 7. STEM kar�yerler�ne olan İlg� t-test� sonuçları

Matemat�k �le �lg�l� / b�lg�l� b�r�y�md�r.

Çevremdek� k�ş�ler ben� matemat�k �le �lg�l� / b�lg�l� b�r� olarak görür.

Çoğu �nsan öğrenerek matemat�kte �y� olab�l�r.

Matemat�kte �y� olmak doğuştan gelen b�r yetenek gerekt�r�r.*

Fen B�l�mler� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r�y�md�r.

Çevremdek� k�ş�ler ben� fen b�l�mler� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r� olarak görür.

Çoğu �nsan öğrenerek fen b�l�mler�nde �y� olab�l�r.

Fen B�l�mler�nde �y� olmak doğuştan gelen b�r yeteneğ� gerekt�r�r.*

Teknoloj� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r�y�md�r.

Çevremdek� k�ş�ler ben� teknoloj� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r� olarak görür.

Çoğu �nsan öğrenerek teknoloj�de �y� olab�l�r.

Teknoloj�de �y� olmak doğuştan gelen b�r yetenek gerekt�r�r.*

39       89%        41          93%

30       68%        35          80%

38       86%        40          91%

23       52%        12          27%

34       77%        41          93%

25       57%        36          82%

36       82%        42          95%

19       43%        15          34%

31       70%        37          84%

23       52%        33          75%

38       86%        40          91%

17       39%        41          25%

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %
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Ön-test Son-test

Matemat�k �le �lg�l� / b�lg�l� b�r�y�md�r.

Çevremdek� k�ş�ler ben� matemat�k �le �lg�l� /...

Çoğu �nsan öğrenerek matemat�kte �y� olab�l�r.

Matemat�kte �y� olmak doğuştan gelen b�r...

Fen B�l�mler� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r�y�md�r.

Çevremdek� k�ş�ler ben� fen b�l�mler� �le �lg�l� /...

Çoğu �nsan öğrenerek fen b�l�mler�nde �y�...

Fen B�l�mler�nde �y� olmak doğuştan gelen b�r...

Teknoloj� �le �lg�l� / b�lg�l� b�r�y�md�r.

Çevremdek� k�ş�ler ben� teknoloj� �le �lg�l� / b�lg�l�...

Çoğu �nsan öğrenerek teknoloj�de �y� olab�l�r.

Teknoloj�de �y� olmak doğuştan gelen b�r...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 3. STEM K�ml�ğ�

Öğrenc�ler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 5’e kadar puanlanmış ve 12 madden�n puanları
toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Olumsuz maddeler ters kodlanarak toplamlar hesaplanmıştır.
Öğrenc�ler�n ön-test ve son-testtek� ortalama toplam puan ve standart sapmaları Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 9. STEM k�ml�ğ� bet�msel �stat�st�kler

Tablo 9 öğrenc�ler�n STEM k�ml�ğ� ölçeğ�nde ön-test ve son-test puanları arasında son test leh�ne artış
olduğunu göstermekted�r. Bu artışın �stat�st�ksel olarak anlamlılığını test etmek üzere bağımlı gruplarda
t test� uygulanmıştır. T-test� sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 10’da sunulmuştur.

Tablo 10. STEM k�ml�ğ� t-test� sonuçları

Bulunan t=3.58 (p<.05) değer� öğrenc�ler�n STEM k�ml�ğ� puan ortalamalarında son-test leh�ne �stat�st�ksel
olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermekted�r. Etk� büyüklüğünü �fade eden Cohen’s d katsayısı yüksek
düzeyde b�r etk�ye �şaret etmekted�r.

Ön-Test 

Son-Test

44.41                                           6.63

48.52                                           4.51

  Ortalama                         Standart Sapma

Ön-Test 

Son-Test

44             44.41                    6.63          3.58      43        .00          0.77

                  48.52                    4.51

  N         Ortalama          Standart         t         sd        p       Cohen’s d
                                             Sapma
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Öğrenc�ler�n STEM anlayışları

STEM k�ml�ğ� ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum
seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo 11. STEM anlayışı ölçeğ�nde katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler (n=40)

Tablo 11 ölçekte katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen öğrenc�ler�n
sayısında en fazla değ�ş�m�n “Günlük yaşamımızdak� problemlere fen ve teknoloj�n�n kend�ne özgü
çözümler üreteb�leceğ�n� anlıyorum.” maddes�nde gerçekleşm�şt�r. Bu maddey� “Mühend�sler�n
problemler� çözmek �ç�n nasıl çalıştıkları hakkında b�lg� sah�b�y�m.” maddes� tak�p etmekted�r.
Şek�l 4’tek� graf�k ön ve son- testlerde katılıyorum ve kes�nl�kle katılıyorum seçenekler�n� �şaretleyen
öğrenc� yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.

Fen B�l�mler� ve teknoloj� hakkında daha çok şey öğrenmek �ster�m.

Matemat�k ve fen b�l�mler�n� kullanarak �lg� çek�c�

b�r şey yapab�l�r / üreteb�l�r�m.

Gelecekte hang� alanda eğ�t�m almak �sted�ğ�m� b�l�yorum.

Fen b�l�mler� ve teknoloj� �le �lg�l� b�r �ş�m olsun �ster�m.

Günlük yaşamımızdak� problemlere fen ve teknoloj�n�n

kend�ne özgü çözümler üreteb�leceğ�n� anlıyorum.

Mühend�sler�n problemler� çözmek �ç�n nasıl çalıştıkları

hakkında b�lg� sah�b�y�m.

İş ve kar�yer bakımından Fen B�l�mler�, Teknoloj�, Mühend�sl�k,

Matemat�k alanlarının b�rçok �mkân sağladığını b�l�yorum.

Mühend�s ya da b�l�m �nsanı olmak �ç�n gereken becer�lere sah�b�m.

B�r b�l�m �nsanı ya da mühend�s olarak �y� b�r yaşam süreb�l�r�m.

B�r b�l�m �nsanı ya da mühend�s olarak çalışmaktan zevk alırım.

Dünyada b�r fark yaratmak �ç�n matemat�k ve fen b�l�mler�nden

yararlanab�l�r�m.

31       78%        37          93%

26       65%        28          70%

23       58%        27          68%

19       48%        21          53%

20       50%        32          80%

 7        18%        18          45%

26       65%        31         78%

14       35%        21          53%

21       53%        29          73%

28       70%        30          75%

29       73%        35          88%

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %
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Ön-test Son-test

Fen B�l�mler� ve teknoloj� hakkında daha çok...

Matemat�k ve fen b�l�mler�n� kullanarak �lg�...

Gelecekte hang� alanda eğ�t�m almak...

Fen b�l�mler� ve teknoloj� �le �lg�l� b�r �ş�m olsun...

Günlük yaşamımızdak� problemlere fen ve...

Mühend�sler�n problemler� çözmek �ç�n nasıl...

İş ve kar�yer bakımından Fen...

Mühend�s ya da b�l�m �nsanı olmak �ç�n...

B�r b�l�m �nsanı ya da mühend�s olarak �y� b�r...

B�r b�l�m �nsanı ya da mühend�s olarak...

Dünyada b�r fark yaratmak �ç�n matemat�k...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 4. STEM Anlayışı

Öğrenc�ler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 5’e kadar puanlanmış ve 11 madden�n puanları
toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Öğrenc�ler�n ön-test ve son- testtek� ortalama toplam puan ve
standart sapmaları Tablo 12’de sunulmuştur.

Tablo 12. STEM anlayışı bet�msel �stat�st�kler

Tablo 12 öğrenc�ler�n STEM anlayışı ölçeğ�nde ön-test ve son-test puanları arasında son test leh�ne artış
olduğunu göstermekted�r. Bu artışın �stat�st�ksel olarak anlamlılığını test etmek üzere bağımlı gruplarda
t test� uygulanmıştır. T-test� sonucunda ulaşılan sonuçlar Tablo 13’te sunulmuştur.

Tablo 13. STEM anlayışı t-test� sonuçları

Bulunan t=3.07 (p<.05) değer� öğrenc�ler�n STEM anlayışı puan ortalamalarında son-test leh�ne
�stat�st�ksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermekted�r. Etk� büyüklüğünü �fade eden Cohen’s d
katsayısı orta düzeyde b�r etk�ye �şaret etmekted�r.

Ön-Test 

Son-Test

57.48                                           13.52

63.58                                            9.00

  Ortalama                         Standart Sapma

Ön-Test 

Son-Test

40             57.58                   13.52         3.07      39      .00          0.70

                  63.58                    9.00

  N         Ortalama          Standart         t         sd        p       Cohen’s d
                                             Sapma
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İk�nc� Araştırma Sorusu:

Kızlar B�l�mle Buluşuyor
projes�n�n öğretmenler�n,

öğretmenler arası �şb�rl�ğ�,
öğretmen özyeterl�l�ğ� ve

öğret�m uygulamaları
ortalama puanları üzer�nde

�stat�st�ksel olarak
anlamlı b�r etk�s�

var mıdır?

Öğretmenler Arası İşb�rl�ğ�

Öğretmenler arası �şb�rl�ğ� ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında ayda 1-3 kez ve haftada b�r
veya daha fazla seçenekler�n� �şaretleyen öğretmenler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 14’te sunulmuştur.

Tablo 14. Öğretmen �şb�rl�ğ� ölçeğ�nde ayda 1-3 kez ve haftada b�r veya daha fazla seçenekler�n� �şaretleyen öğretmenler (n=12)

B�rden fazla öğretmen�n aynı sınıf �çer�s�nde ortak ders vermes�

Başka öğretmenler�n dersler�n� gözlemleme ve bu öğretmenlere

ger� b�ld�r�mde bulunma

Farklı sınıflar ve yaş gruplarının ortak çalıştığı etk�nl�klerde

yer alma (Örneğ�n: projeler)

Öğret�m materyaller�n�n meslektaşlar �le karşılıklı değ�ş�m�

Bell� öğrenc�ler�n öğrenme gel�ş�m� �le �lg�l� tartışmalara katılma

Öğrenc� gel�ş�m�n�n bel�rlenmes� amacına dönük

değerlend�rmeler �ç�n ortak standartlar oluşturma

İlg�l� yaş grubuna �l�şk�n konferanslara katılım

Meslek� öğrenme etk�nl�kler�nde yer alma

  2       17%          4          33%

  2       17%          2          17%

  4       33%          8          67%

 6        50%          9          75%

 7        58%          9          75%

4         33%          6          50%

 

--            --              2         17%

2          17%          5         42%

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %

Tablo 14’e göre ölçekte ayda 1-3 kez ve haftada b�r veya daha fazla seçenekler�n� �şaretleyen öğretmen
sayısında en fazla artışın farklı sınıflar ve yaş gruplarının ortak çalıştığı etk�nl�klerde yer alma
maddes�nde gözlemlenm�şt�r. Bu maddey� öğret�m materyaller�n�n meslektaşlar �le karşılıklı değ�ş�m�
ve meslek� öğrenme etk�nl�kler�nde yer alma maddeler� tak�p etm�şt�r. Şek�l 5’tek� graf�k ön ve
son-testlerde ayda 1-3 kez ve haftada b�r veya daha fazla seçenekler�n� �şaretleyen öğretmen
yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.
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Ön-test Son-test

B�rden fazla öğretmen�n aynı sınıf �çer�s�nde
ortak ders vermes�

Başka öğretmenler�n dersler�n� gözlemleme
ve bu öğretmenlere ger� b�ld�r�mde bulunma

Farklı sınıflar ve yaş gruplarının ortak çalıştığı
etk�nl�klerde yer alma (Örneğ�n: projeler)

Öğret�m materyaller�n�n
meslektaşlar �le karşılıklı değ�ş�m�

Bell� öğrenc�ler�n öğrenme gel�ş�m�
�le �lg�l� tartışmalara katılma

Öğrenc� gel�ş�m�n�n bel�rlenmes� amacına
dönük değerlend�rmeler �ç�n ortak standartlar...

İlg�l� yaş grubuna �l�şk�n konferanslara katılım

Meslek� öğrenme etk�nl�kler�nde yer alma

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 5. Öğretmen İş B�rl�ğ�

Öğretmenler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 6’ya kadar puanlanmış ve 8 madden�n puanları
toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Öğretmenler�n ön-test ve son-testtek� ortalama toplam puan ve
standart sapmaları Tablo 15’te sunulmuştur.

Tablo 15. Öğretmen �şb�rl�ğ� bet�msel �stat�st�kler

Ön-Test 

Son-Test

27.25                                           9.11

31.83                                           7.17

  Ortalama                         Standart Sapma

Tablo 15, öğretmen İşb�rl�ğ� puan ortalamalarında son-test leh�ne anlamlı b�r artış olduğunu
göstermekted�r.

Öğretmen Özyeterl�l�ğ�

Öğretmenler arası �şb�rl�ğ� ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında sıklıkla ve her zaman
seçenekler�n� �şaretleyen öğretmenler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 16’da sunulmuştur.
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Tablo 16. Öğretmen özyeterl�l�ğ� ölçeğ�nde sıklıkla ve her zaman seçenekler�n� �şaretleyen öğretmenler (n=12)

Öğrenc�ler�n okulda başarılı olab�lecekler�ne �nanmalarını sağlama

Öğrenc�ler�n öğrenmeye değer vermes�ne yardımcı olma

Öğrenc�ler �ç�n �y� sorular üretme

Sınıf düzen�n� bozan davranışları kontrol etme

Derse �lg�s� az olan öğrenc�ler� mot�ve etme

Öğrenc� davranışı �le �lg�l� beklent�ler� açıkça bel�rtme

Öğrenc�ler�n kr�t�k düşünmes�ne yardımcı olma

Öğrenc�ler� sınıf kurallarına uymaları konusunda uyarma

Sınıf düzen�n� bozan veya gürültü yapan öğrenc�ler� sak�nleşt�rme

Çeş�tl� değerlend�rme yöntemler�n� kullanma

Öğrenc�ler�n kafasını karıştıran b�r konuda alternat�f

açıklamalar sağlama

Sınıf �çer�s�nde kullanılan öğret�m yöntemler�n� çeş�tlend�rme

D�j�tal teknoloj� kullanımı �le öğrenmey� destekleme

(Örneğ�n: B�lg�sayar, tablet, akıllı tahta)

12       100%      12        100%

12       100%      12        100%

12       100%      12        100%

12       100%      10         83%

12       100%      12        100%

12       100%      11         92%

12       100%      12        100%

10        83%         7          58%

11        92%        11         92%

10        83%        10         83%

12       100%       12       100%

12       100%       11         92%

12       100%       12       100%

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %

Tablo 16, öğretmenler�n ön-testlerde özyeterl�l�kler�ne �l�şk�n maddelere yüksek puanlar verd�kler�n�
göstermekted�r. Son-testlerde �se, öğrenc�ler� sınıf kurallarına uymaları konusunda uyarma başta
olmak üzere sınıf düzen�n� bozan davranışları kontrol etme, öğrenc� davranışı �le �lg�l� beklent�ler�
açıkça bel�rtme ve sınıf �çer�s�nde kullanılan öğret�m yöntemler�n� çeş�tlend�rme maddeler�nde
düşüş olduğu gözlemlenm�şt�r. Bu bulgu program sonunda öğretmenler�n sınıf yönet�m� �le �lg�l�
görevlere daha az zaman ayırdığı şekl�nde yorumlanab�l�r. Şek�l 6’dak� graf�k ön ve son-testlerde
sıklıkla ve her zaman seçenekler�n� �şaretleyen öğretmen yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.
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Ön-test Son-test

Öğrenc�ler�n okulda başarılı olab�lecekler�ne...

Öğrenc�ler�n öğrenmeye değer vermes�ne...

Öğrenc�ler �ç�n �y� sorular üretme

Sınıf düzen�n� bozan davranışları kontrol etme

Derse �lg�s� az olan öğrenc�ler� mot�ve etme

Öğrenc� davranışı �le �lg�l� beklent�ler� açıkça...

Öğrenc�ler�n kr�t�k düşünmes�ne yardımcı olma

Öğrenc�ler� sınıf kurallarına uymaları...

Sınıf düzen�n� bozan veya gürültü yapan...

Çeş�tl� değerlend�rme yöntemler�n� kullanma

Öğrenc�ler�n kafasını karıştıran b�r konuda...

Sınıf �çer�s�nde kullanılan öğret�m yöntemler�n�...

D�j�tal teknoloj� kullanımı �le öğrenmey�...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 6. Öğretmen Özyeterl�l�ğ�

Öğretmenler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 4’e kadar puanlanmış ve 13 madden�n
puanları toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Öğretmenler�n ön-test ve son-testtek� ortalama
toplam puan ve standart sapmaları Tablo 17’de sunulmuştur.

Tablo 17. Öğretmen özyeterl�l�ğ� bet�msel �stat�st�kler

Ön-Test 

Son-Test

46.42                                           3.80

45.63                                           5.35

  Ortalama                         Standart Sapma

Tablo 17, öğretmen özyeterl�l�ğ� son-test toplam puan ortalamalarında ön-teste göre b�r puandan
az b�r düşüş olduğunu göstermekted�r.

Öğret�m Uygulamaları

Öğret�m uygulamaları ölçeğ� ön-test ve son-test uygulamalarında sıklıkla ve her zaman seçenekler�n�
�şaretleyen öğretmenler�n sayı ve yüzdeler� Tablo 18’de sunulmuştur.
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Tablo 18. Öğret�m uygulamaları ölçeğ�nde sıklıkla ve her zaman seçenekler�n� �şaretleyen
öğretmenler (n=12)

Ders�n başında b�r öncek� ders� özetler�m.

Öğret�m�n başlangıcında ulaşılması beklenen hedefler� bel�rler�m.

Öğrenc�ler�me neler� öğrenmeler� gerekt�ğ�n� açıkça bel�rt�r�m.

Yen� konuyu öncek� öğrenmelerle �l�şk�lend�r�r�m.

Öğrenc�ler�me kes�n çözümü olmayan problemler sunarım.

Öğrenc�ler�me kr�t�k düşünmeler�n� sağlayacak görevler ver�r�m.

Öğrenc�ler�m b�r probleme veya göreve b�rl�kte çözüm get�rmek 

�ç�n küçük gruplar hal�nde çalışırlar.

Karmaşık problemler�n çözümünde öğrenc�ler�m�n çözümün

yöntem ve süreçler�ne kend�ler�n�n karar vermeler�n� �ster�m.

Öğrenc�ler�me sınıf kurallarına uymalarını söyler�m.

Öğrenc�ler�me söyled�kler�m� d�nlemeler�n� söyler�m.

Sınıf düzen�n� bozan öğrenc�ler�m� sak�nleşt�r�r�m.

Ders başladığında öğrenc�ler� sess�z olmaları konusunda uyarırım.

Yen� b�lg�n�n neden faydalı olduğunu göstermek �ç�n gündel�k

hayattan veya �ş yaşamından örneklere yer vermeye çalışırım.

Her öğrenc�n�n konuyu anladığından em�n oluncaya kadar

öğrenc�ler�n benzer görevler üzer�nden alıştırma yapmasına �z�n ver�r�m.

Öğrenc�ler�me tamamlanması en az b�r hafta sürecek projeler ver�r�m.

Proje ve sınıf çalışmalarında b�l�ş�m ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�

kullanmalarını �ç�n �z�n ver�r�m.

11        92%       11         92%

12       100%      11        92%

11        92%       10        83%

12       100%      12      100%

 4          33%        7         58%

10        83%       12       100%

 9         75%       11         92%

12       100%      12        100%

10         83%        7         58%

 8          67%        9          75%

11         92%       11        92%

 5          42%         6         50%

12        100%      12       100%

12       100%       12       100%

 6          50%         8         67%

10         83%        11        92%

  Ön-test             Son-Test

  f          %            f            %

Tablo 18, ölçekte sıklıkla ve her zaman �şaretleyen öğretmen sayılarında en fazla artışın
öğrenc�ler�me kes�n çözümü olmayan problemler sunarım maddes�nde olduğunu göstermekted�r.
Bu maddey� öğrenc�ler�me kr�t�k düşünmeler�n� sağlayacak görevler ver�r�m ve öğrenc�ler�m b�r
probleme veya göreve b�rl�kte çözüm get�rmek �ç�n küçük gruplar hal�nde çalışırlar maddeler�
tak�p etmekted�r. Bununla b�rl�kte, sıklıkla ve her zaman seçenekler�n� �şaretleyen öğretmenler�n
sayısında bazı maddelerde azalma olduğu da görülmüştür. Bu azalma en çok öğrenc�ler�me sınıf
kurallarına uymalarını söyler�m maddes�nde olmuştur. Şek�l 7’dek� graf�k ön ve son-testlerde
sıklıkla ve her zaman seçenekler�n� �şaretleyen öğretmen yüzdeler�n� graf�k �le �fade etmekted�r.



Öğretmenler�n her madde �ç�n �şaretled�ğ� seçenekler 1’den 4’e kadar puanlanmış ve 16 madden�n
puanları toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Öğretmenler�n ön-test ve son-testtek� ortalama
toplam puan ve standart sapmaları Tablo 19’da sunulmuştur.

Tablo 19, öğretmen özyeterl�l�ğ� son-test toplam puan ortalamalarında ön-teste göre
0.5 puandan az b�r düşüş olduğunu göstermekted�r.

Ön-Test                                    51.75                                                  6.14
Son-Test                                  51.33                                                  5.53

Ön-test Son-test

Ders�n başında b�r öncek� ders� özetler�m.

Öğret�m�n başlangıcında ulaşılması beklenen...
Öğrenc�ler�me neler� öğrenmeler� gerekt�ğ�n�...

Yen� konuyu öncek� öğrenmelerle �l�şk�lend�r�r�m.
Öğrenc�ler�me kes�n çözümü olmayan...

Öğrenc�ler�me kr�t�k düşünmeler�n� sağlayacak...
Öğrenc�ler�m b�r probleme veya göreve...

Karmaşık problemler�n çözümünde...
Öğrenc�ler�me sınıf kurallarına uymalarını...

Öğrenc�ler�me söyled�kler�m� d�nlemeler�n�...
Sınıf düzen�n� bozan öğrenc�ler�m� sak�nleşt�r�r�m.

Ders başladığında öğrenc�ler� sess�z olmaları...
Yen� b�lg�n�n neden faydalı olduğunu...

Her öğrenc�n�n konuyu anladığından em�n...
Öğrenc�ler�me tamamlanması en az b�r hafta...

Proje ve sınıf çalışmalarında b�l�ş�m ve �let�ş�m...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Şek�l 7. Öğret�m Uygulamaları

Ortalama                                   Standart Sapma
Tablo 19. Öğret�m uygulamaları bet�msel �stat�st�kler
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Daha önce robot�k kodlama 
deney�m�m�z olduğu �ç�n:

 Takımların daha azında �se öğrenc�ler,
öncek� robot�k kodlama ya da

M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor
program deney�mler�ne göre
seç�ld�kler�n� bel�rtm�şlerd�r: 

“İlk önce öğretmen�m�z T. �le ben� seçt� ve
b�z robot tamamlayacaktık.”,

“B�z önceden de yapıyorduk bu tarz şeyler. 
2. 3. sınıfta başladık b�z kodlama yapmaya.”

Kız takımları
oluşturulduğu �ç�n:

B�r takımda �se öğrenc�ler
kız oldukları �ç�n takıma

alındıklarını bel�rtm�şlerd�r:
“Öğretmen�m�z ded� k�

b�r tek kızlar buna katılıyor”,
“Kızların daha çok gel�şmes� �ç�n.”

Öğrenc�ler�n M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor
Program sürec�n� nasıl değerlend�rd�kler�n�

bel�rlemek üzere yapılan odak grup görüşmeler�nden
elde ed�len bulgular bu bölümde sunulmaktadır.

Takımlarla yapılan görüşme ver�ler�nde oluşturulan
kodlar, b�r araya get�r�lerek temalar

oluşturulmuştur. Öğrenc�ler�n sürec� nasıl
deney�mled�kler�ne �l�şk�n bulgular

bu temalar altında sunulmuştur:

Üçüncü Araştırma Sorusu:

Kızlar B�l�mle Buluşuyor
projes� deney�mler�n�
katılımcı öğrenc�ler

nasıl aktarmaktadırlar?
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Programa Dâh�l Olma ve Öncek� Deney�mler

Öğrenc�lere M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor Programına nasıl katıldıkları ve öncek�
deney�mler�yle �lg�l� sorular sorulmuştur. 
    Tüm takımlardak� öğrenc�ler M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor programının varlığından öğretmenler�
aracılığıyla haberdar olmuşlardır.
    Programı b�r�nc�l olarak öğretmenler�nden duyan öğrenc�ler�nden bazıları, program hakkındak� b�lg�y�
sonrasında a�leler�nden de aldıklarını bel�rtm�şlerd�r.
    Takımlardak� öğrenc�ler, öğretmenler� tarafından bu programa katılım �ç�n bel�rlend�kler�n� öğrend�kten
sonra �stekle, mot�vasyonla ve gönüllülükle programa başlamışlardır.
    Öğretmenler�n�n takım �ç�n neden onları bel�rled�kler� sorulduğunda, öğrenc�ler şu yanıtları verm�şlerd�r:

Başarılı  akıllı  zek�  çalışkan olduğumuz �ç�n: Grupların tamamına yakınında öğrenc�ler,
akadem�k başarıları neden�yle takım �ç�n bel�rlend�kler�n� düşünmekted�rler: “Önce b�z akıllıydık.
Öğretmen�m�z ded� k� 6 k�ş� seçel�m.”, “Zek� ve çalışkan olduğumuz �ç�n olab�l�r”, “LEGO’larla
�y� çalışacağımızı gördüğü �ç�n olab�l�r.”, “Başarımıza göre seç�ld�k.”, “İy� b�r performans ortaya
koydum öğretmen de bence bu yoldan ortaya atarak seçt� ben�.” Bazı takımlarda öğretmenler�n
genel olarak sınıf başarısına göre bel�rled�ğ� öğrenc�ler bulunurken, daha az sayıda takımda öğrenc�ler,
öğretmenler�n�n onlara yaratıcılık, hayal gücü vb. alanları kapsayan görevler verd�ğ�n� ve bu görevler�
başarıyla yer�ne get�rd�kler� �ç�n takıma alındıklarını bel�rtm�şlerd�r.



  Öğrenc�ler çoğunlukla akadem�k başarılarına göre takıma alındıklarını düşünürken, öğretmen
anket�nde takımı nasıl oluşturduklarına da�r soruya öğretmenler�n verd�kler� yanıtlar arasında en sık
rastlananlar şu şek�lded�r:

                    STEM alanlarına �lg�
                    Akadem�k başarı
                    Öğrenc�n�n STEM alanlarına �l�şk�n olumlu b�r anlayışı olması
                    C�ns�yet
                    Öğrenc�n�n programa katılma yönündek� taleb�

  Öğrenc�ler�n daha önce benzer b�r programa katılıp katılmadıkları sorulduğunda �se çoğunluğunun
M�n�k B�l�m Kahramanları Programına �lk defa katıldıkları, bazılarının �se önces�nde robot�k ve kodlama
etk�nl�kler�ne dah�l oldukları yanıtı alınmıştır. Öğrenc�ler özell�kle LEGO’ları tanımlarına rağmen onlarla
b�r proje yapma deney�m�n� �lk defa yaşadıklarının ve heyecanlandıklarının altını ç�zmek �stem�şlerd�r:

“LEGO’ları çok severd�m ben. O zamanlar LEGO’larla b�r şeyler
yapmak, ben� çok mutlu etm�şt�”, “oraya �lk geld�ğ�m�zde çok
heyecanlanmıştım. Çünkü küçükken çok LEGO’muz vardı.”,
“Öğretmen�m�z söyled�, öğretmen�m�z sayes�nde LEGO’ları
öğrend�k, LEGO’nun olduğunu öğrend�k ben LEGO den�len
b�r şey olduğunu b�lm�yordum öğretmen�m sayes�nde
öğrend�m”, “Ben de LEGO’larla oynamayı seven b�r�y�m.
O yüzden katıldım. Ama daha önce böyle b�r şeye katılmadım.”

“Ben de �lk defa görüyorum. LEGO’ların �ç�nden �nsan çıktı.
Çok güzeld�. İlk defa görmüştüm. Bunu öğrend�m.”

“S�stem kuruyordum o küçük LEGO’larla ama b�r proje �ç�n hazırlanmamıştım.”

Proje Gel�şt�rme Sürec�

Bu başlık altında öğrenc�ler�n M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor Programının sezon teması olan
Yen� Şehr�n Mühend�sler� teması �le �lg�l� oluşturdukları projeler�n� nasıl aktardıkları ele alınmıştır.
Sezon temasının ana görev� b�r şeh�r tasarlayıp �nşa etmekt�r. Takımların projeler�nde tasarladıkları
şeh�rlerde üzer�nde durdukları noktalar şu şek�lded�r:

Doğal afetlere dayanıklılık:  Takımlar �nşa ett�kler� b�nalar ve kamu alanlarını doğal afetlere
dayanıklı b�r b�ç�mde tasarladıklarını d�le get�rm�şlerd�r. Doğal afetlerde en çok üzer�nde durulanlar
�se deprem ve sel olmuştur.

 “Aslında bu
İzm�r deprem�nde de

uygulanab�l�r.
Sel ve deprem�n

aynı anda harekete geçt�ğ�
ortamlarda bunu

kullanırsak
�k�s�n� de

hareket ett�reb�l�r�z.”
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“B�naların depremlerde
yıkılmasını ve

zarar görmes�n�
nasıl engelleyeceğ�m�z

hakkında kend�m�z
konuşmalar yaptık.”

“Depreme karşı dayanıklı.
Yan� b�nayı yaparken

malzemeler� az
ya da kal�tes�z

kullandıkları �ç�n
depremde

kolay yıkılıyor.”

“B�r sorun da şeyd�.
B�nayı yaparken

malzemeden çalınması.
Yan� 10 ton kullanacaksan

9 tonunu kullanıp
1 tonunun kullanılmamasıydı.

Buna çözüm olarak da
b�nanın yapım alanına

görevl�ler koyup
denetlemes�n� bulduk.”

“Deprem �ç�n
s�sm�k �zolatörü yaptım.

S�sm�k �zolatörü ev�n
altına yerleşt�r�yoruz,

deprem olunca da
h�çb�r şey olmuyor.”
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“ Evler�m�z raylı s�steml�.
Sel ve depreme karşı sensörler� var.

Sel olduğunda evler�m�z yukarı çıkıyor
ve ger� aşağı �n�yorlar �nsanların

normal yaşamlarına devam edeb�lmeler�
�ç�n. Selden etk�lenm�yor kısacası.
Depremde raylı s�stem olduğu �ç�n

evler�m�z yukarı kalkıyor ve
deprem�n sarsıntısını en aza

�nd�r�yor. Deprem sonrasında da
�nsanların sokağa �neb�lmes�

�ç�n aşağı �n�yor evler.”

 “Burada b�r tane
rüzgâr türb�n� var

ve bununla elektr�k üret�p
elektr�k �ht�yacımızı

karşılıyoruz.
Güneş paneller� �le de

ısınma �ht�yacımızı
karşılıyoruz.”

“Ben b�r küre yan�
�zleme odası yaptım.

İzleme odamda
doğal afetler�

göreb�l�yoruz.”

Öğrenc�ler�n bel�rtt�kler� bu �fadeler,
doğal afetlerden deprem ve sel� b�r
şehr�n güvenl�ğ� �ç�n öncel�kl� bulduklarını
ve bu konularla �lg�l� araştırma yaparak,
çözüm ürett�kler�n� göstermekted�r.



“Ben kend� resm�mde
çatıya oluklar ç�zm�şt�m.

Çeşme yardımıyla da
b�dona doluyordu.

Boru sayes�nde de bahçem�
sulamış oluyordu

o yağmur sularıyla.” 

“Kuşlara zarar vermeyen
b�r tane (rüzgâr)
pervane yaptık.

Kuşlar çarpmıyordu,
ölmüyorlardı da böylece kuşlar h�ç

ölmed�. Böyle kafes yaptık,
hem havalar

çıkab�lecek hem de kuşlar da
buradan çarpmayacak,

engell�yor onun gelmes�n�.”

“Güneş enerj�s�yle
çalışan

arabalar yaptık,
evler yaptık.”

“B�r de ev�m�n balkonu
ve elektr�k üretmes� �ç�n

rüzgâr gücüyle çalışan
rüzgâr panel� var ve
güneş paneller� var.”

“Ben kend� resm�mde
çatıya oluklar ç�zm�şt�m.

Çeşme yardımıyla da
b�dona doluyordu.
Boru sayes�nde de
bahçem� sulamış

oluyordu o
yağmur sularıyla.”

“Rüzgârla dönen
y�ne elektr�k

sağlayan
değ�rmenler

yaptık.”

Sürdürüleb�l�rl�k:  Takımların, projeler�nde güneş ve rüzgâr enerj�s� vb. yen�leneb�l�r enerj�ler�n
kullanılması, su tasarrufu, yağmur suyunun ve atık suların depolanması ve ger� kazanılması, konuların
altını ç�zd�kler� görülmüştür. Tüm takımların sürdürüleb�l�r şeh�r �ç�n bu başlıklardan en az b�r tanes�
üzer�nde çalıştıklarını bel�rten söylemler� bulunmaktadır.

Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından en çok rüzgâr türb�nler� ve güneş paneller� takımların projeler� �ç�n
tasarladıkları şeh�rlerde kullanılmıştır. Rüzgâr ve güneş enerj�s�n�n kullanımında mevcut yöntemler
projelere dâh�l ed�leb�ld�ğ� g�b� bazı projelerde yen�l�kç� yöntemler de ele alınmıştır:

“B�r de uçağın
olduğu yerde

pervaneler vardı.
Uçak uçarken rüzgâr

saçan pervaneler var ya!
O rüzgârla pervaneler

dönüyor.”

“Yağmur yağdığından
buradak� yağmur havuzumuz
doluyor. Buradan bu boruya

g�d�yor ve musluğu açtığımızda
sebze ve meyveler büyüyor.
İçer�ye de borumuz buradan

g�r�yor. Mutfağımızda bu suyla
er�ş�m kurab�l�yoruz ve
sular oraya da akıyor.”

“B�z b�nayı,
okulu çevreye

zarar vermeyecek şek�lde
tasarlamaya çalıştık.

Kend� kend�ne rüzgârdan
yararlanarak enerj�

üreteb�l�yordu.
Mesela yağmur suları,

borularla su deposuna g�d�yordu.
Su deposundak� suları

bahçe tem�zl�ğ�nde
kullanıyorduk.”

“B�z yeş�l çatı
s�stem� yaptık.

Yağmur sularını em�p
b�ze tem�z b�r

su ver�yor.”
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Takımların su tasarrufu ve yağmur
suyunun ger� kazanılması üzer�nde
çalışırken, s�stem� bütünsel olarak

değerlend�rd�kler�n� gösteren örnek
�fadeler� de bulunmaktadır:



“Engell� k�ş�ler de
kullanab�ls�n d�ye.

Ayrıca okulun
kütüphanes�nde de k�tapları

engell�ler�n d�ller�nde
k�taplar da tasarladım.”

“Ben�m ev�mde burada
b�r rampam var,

engell�ler geçs�n d�ye.
Burada da b�r rampam var.

Burası üçüncü kat,
burası da �k�nc� kat.

Ve burada b�r rampam var,
bu üçüncü kattan �k�nc� kata

�nmek �ç�n.”

“Ben�m
küçük b�r tane
ç�ftl�ğ�m var.

Engell�ler �ç�n
merd�ven� var,
asansörü var.”

“B�r yürüme yer� yaptım,
b�r rampa yaptım

tekerlekl� sandalyedek�
arkadaşlarımız �ç�n.

Burada özel arkadaşlarımız
�ç�n asansör yaptım.”

“Engell�ler �ç�n
asansör yaptık.

WeDo 2.0 kullandık
onu yapmak �ç�n. Asansörde
yukarı doğru bastığımızda

mav� ışık yanıyor, aşağı doğru
bastığımızda kırmızı ışık yanıyor.

Bu sırada engell�ler�n
düşmemes� �ç�n yanında

b�r�ler� oluyor,
güvenl�k oluyor.”

“İlk olarak M.
d�ye b�r arkadaşımız var,

engell� ve tekerlekl� sandalyede
olduğu �ç�n merd�venden

çıkamıyor, yürüyemed�ğ� �ç�n.
Onun �ç�n rampa yapmaya

karar verd�k; bu da b�r sorundu.
Bunun �ç�n çaba harcadık.

Mesela v�nc� asansör
olarak kullandık.”

B�r takım engell�ler �ç�n çözümler�n�
üret�rken çevreler�ndek� engell� b�r
arkadaşlarından da �lham almışlardır:

Engell�ler �ç�n yaptıkları asansörlerde
takımlar akıllı tuğla ve WeDo 2.0
uygulamasını kullanarak kodlama da
kullanmışlardır:

Engell� er�ş�m�:  Takımlar şeh�rler�n� kurarlarken, şeh�rdek� alanların engell�ler �ç�n er�ş�leb�l�r olmasına
özen gösterm�şlerd�r.

Takımlar keş�f modeller�nden söz ederken yaptıkları engell� rampa ve asansörler� �le görme engell�ler
�ç�n kılavuz �zler üzer�nde durmuşlardır.
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“Ben�m parkım da
er�ş�leb�l�r b�r park.

Çocuklar �ç�n de sert b�r
zem�n yer�ne yan� asfalt

ya da beton zem�n yer�ne
yumuşak b�r zem�n

kullandım ger� dönüşüm
kumbaraları koydum

Parkıma. Ben�m parkım da
böyle b�r parktı.”

“Sokak hayvanları
kış aylarında

veya sonbahar mevs�m�nde
üşümes�nler d�ye
barınmaları �ç�n

yuva yaptık onlara.
Ked� ve köpek kulübes� yaptık.

B�r de kuş yuvası yaptık”

“B�z çocukların oynaması
�ç�n park alanı yaptık,
sonra tavuklar yaptık,

ağaç ev yaptık,
sonra kütüphane yaptık
şeh�r merkez�n�n �ç�ne

ben kütüphane
yapılmasını �sted�m.”

“Ben çay bahçes�ne
benzer b�r şey yaptım.
Burada çocuklar var.

Koltuk yaptım.
Küçük sandıkların �ç�ne
meyve ve su koydum.

Kenarlarına da
LEGO’lar koydum.

Oynasınlar d�ye top
g�b� b�r LEGO da

koydum.”“Orada b�r bahçe var.
Bahçen�n yanında

alarm var. Mesela yangın
çıktığında, sel olduğunda

o alarm çalmalı k�
bahçem�n ya da b�namın

yandığını b�ley�m.” “B�z �nsanların
mesela d�yel�m k�

tekerlekl� sandalyede
b�r kız yapmıştık. Mesela

doğa sporları alanları vardı,
kamp yapab�lecekler�

b�r alan vardı.
At b�neb�lecekler�
b�r alan da vardı.”

B�rl�kte yaşadığımız canlılar ve rekreasyon alanları:  Takımlar şeh�rler�n� tasarlarken özell�kle
sokak hayvanların yaşam koşullarını �y�leşt�rme ve tüm canlılar �ç�n spor, eğlence, d�nlenme vb.
olanaklar sağlayan alanlar oluşturma konuları üzer�nde de çalışmışlardır:

Parklar ormanlar ve yeş�l alanlar takımların keş�f modeller�nde yer alan öneml� b�leşenlerdend�r.
Takımlar bu alanlar üzer�nde çalışırlarken güvenl�k, rahatlık ve çevre dostu olma vb. özell�kler�
keş�f modeller�ne dâh�l etm�şlerd�r.
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“Ben�m
mühend�s teyzem var.

Ondan b�lg� aldım.
Babam yardım ett� ve
en çok da öğretmen�m

yardım ett�.”

“Orada ben büyüdüğümde
m�mar olmak �sted�ğ�me karar

verm�şt�m. B�r gün okulda
dördüncü sınıflardan b�r çocuk

“büyüdüğünde ne olacaksın?” d�ye
sorduğunda “m�mar olacağım” dem�şt�m.

O da “sen b�r tuğla taşıyamazsın,
sen b�r kızsın” ded�. Ben üzülmüştüm

ama sonra proje devam ett�kçe
m�marların tuğla taşımayacağını,

onların ev� tasarlayacağını,
nasıl daha dayanıklı olab�leceğ�n�

ve �şç�ler� yönlend�rd�kler�n�
öğrend�m.”

Proje Sürec�nde Ed�n�len B�lg� ve Becer�ler

Takımlarda bulunan öğrenc�ler proje deney�mler�nden söz ederken ed�nd�kler� b�rçok b�lg� ve becer�y� de
açıklama olanağı bulmuşlardır. Öğrenc�ler�n ed�nd�kler� b�lg� ve becer�ler b�l�şsel süreç ve sosyal ürün
kapsamına g�ren becer�lerden oluşmaktadır.

B�l�şsel Süreç:  Takımlar projeler�n�n b�l�şsel süreç bağlamına g�ren aşamalarında b�lg� ed�nme ve
f�k�r gel�şt�rme eylemler�n� gerçekleşt�rm�şlerd�r. B�lg� ed�nme aşamasında takımların projeler�nde
kullandıkları b�leşenlerle �lg�l� farklı kaynaklardan araştırma yaparak yen� b�lg�ler öğrend�kler� ve
bu b�lg�ler� projeler�nde uyguladıkları görülmüştür. Takımların b�lg� ed�nd�ğ�n� bel�rtt�kler� alanlar,
yen�leneb�l�r enerj� türler�, �nşaatlarda kullanılan malzeme ve süreçler �le engell� er�ş�m�n�n arttırılmasıdır.
Öğrenc�ler�n yen�leneb�l�r enerj� türler�yle b�rl�kte, bu enerj� türler�n�n ayrıntılarıyla �lg�l� de b�lg� sah�b�
oldukları �fadeler�nden anlaşılab�lmekted�r.

B�r öğrenc�n�n “ben enerj�n�n kıymetl� olduğunu öğrend�m.” �fades� öğrenc�ler�n enerj� ve sürdürüleb�l�rl�k
konuları hakkında farkındalık oluşturduklarına �şaret etmekted�r.

Takımlar aynı zamanda yaşam alanlarının doğal afetler�n vereb�leceğ� zararlar karşısında korunmasına
�l�şk�n b�lg�ler de ed�nm�şlerd�r. Örneğ�n, “Kauçuk da depremlerde h�ç beton g�b� kırılmıyor esn�yor,
beton kırıldığı �ç�n depremlerde çoğu �nsan yaralanıyor. O yüzden kauçuğu araştırıp onu altına koyduk.”

Takımların yaptıkları araştırmalar gerçek yaşamda b�naların nasıl yapıldığı �le �lg�l� b�lg� sah�b�
olmalarına da yol açmıştır. İk� öğrenc�n�n “mesela ben b�nanın tuğlayla yapıldığını zanned�yordum
tuğladan başka ne olab�l�r k� d�yordum ama sonra öğrend�m çok �lg�nç b�r şeym�ş gerçekten.
Nereden duyab�l�r�m k� böyle b�r şey�?” ve “gerçeğ� LEGO’larla yapılana çok fazla benzem�yormuş.
Mesela yan� b�z onları sadece el�m�zde koyuyoruz, o şek�lde yapıyoruz ama orada v�nçle b�r tuğlayı
kaldırmak b�le çok zaman alıyor, b�r tuğlayı yer�ne yerleşt�rmek b�le çok zaman alıyor. B�z�m 10 günde
yaptığımız şey� onlar 100 günde yapıyor mesela.” �fadeler� bu duruma örnek olarak göster�leb�l�r.

Öğrenc�ler mühend�sl�k ve m�marlık olmak üzere meslekler hakkında da b�lg� sah�b� olmuşlardır.
B�r öğrenc�n�n aşağıdak� �fades� mesleklerle �lg�l� ayrıntılı b�lg� ve deney�mler�n c�ns�yet kalıplarını da
yıkmaya başladığını göstermekted�r:



B�r öğrenc�n�n “Ben�m b�r defter�m vardı esk� onlara bazen aklıma geld�kçe projeler yazıyordum.
Ama dayanıklı ev nasıl olur? Bunları nasıl güçlend�r�r�z? Hem estet�k görünmes� açısından hem de
sağlam açısından neler ekleyeb�l�r�z? açısından f�k�rler�m değ�şt�” �fades� de �lg�lend�ğ� meslek alanıyla
�lg�l� daha der�nlemes�ne b�lg� kazandığına örnek olarak ver�leb�l�r.

Öğrenc�ler�n projeler� �le �lg�l� b�lg� ed�nme kaynakları temel olarak öğretmenler�d�r. Öğretmenler� tüm
proje süres�nce takımlara yakın destek verm�şlerd�r. Takımlar öğretmenler�nden sonra a�leler�ne ve
�nternet kaynaklarına başvurmuşlardır:
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“Bazen babama soruyordum.
Çünkü babam da bu konularda

b�raz b�lg�l�, bu yüzden
ondan da bu konu hakkında

b�r sürü f�k�r aldım.”

“B�zde b�lg�sayarlardan da
yardım aldık,

evler� tasarlamak �ç�n.
Ben�m dayım �nşaat f�rmasında

çalışıyor ondan da
yardım aldım.”

“Ben telefonlardan
b�lg� almadım.

Babamdan b�raz b�lg� aldım.
Sonra bunları babamla

b�rl�kte çalıştım.
Aklımda tuttuğum
bazı şeyler de oldu.

O yüzden ben de ev�m�
babamın b�ld�ğ� g�b�
söylemeye çalıştım.”

“Anneme sordum,
engell�ler hasta olduğunda

çıkab�ls�n d�ye yapmama
yardım ett�.”

 “Tüm f�k�rler�
b�r araya

get�rerek yan�,
tüm sorunları

b�rleşt�r�p nasıl b�r şey
oluşturacağımıza

karar verd�k.”



Bazı takımlar pandem� önces� saha z�yaretler�nde bulunmuşlar ve uzmanlardan b�lg� almışlardır.
İnşaat alanları, şant�yeler, havaalanı ve m�marlık of�s� gez�ler� bu z�yaretlerden bazılarıdır.

Takımlar projeler� �ç�n f�k�r gel�şt�rme aşamasında b�rl�kte karar aldıklarını sıklıkla vurgulamışlardır.
Önce sorunları bel�rley�p, sonrasında çözüm öner� hakkında görüştükler�n� �fade etm�şlerd�r:
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“Sorunlarımızı
çözümler�m�z�

bel�rled�k,
sorunlar ve çözümler�n�

yazdık b�r tarafa.”

“Neler yapab�l�r�z
onu konuştuk.
Ev�m�z� nasıl

tasarlayab�l�r�z,
onu düşündük.

Arkadaşlarımızla
f�k�r alışver�ş�

yaptık.”

“Bazıları
b�r f�k�r sunuyordu,

o f�kr� beğenmed�ğ�m�zde
bunu söylüyorduk.

Grupça karar ver�p onun olmasına
veya olmamasına karar ver�yorduk.

Olmamasına karar verd�ğ�m�z
şeyler� b�raz değ�şt�r�p y�ne de

yapıyorduk. Güzel b�r okul
olmuştu. Sonra herkes

kend� yaptığı şey� b�t�rd�,
b�t�r�nce okulumuzun

bahçes� olarak heps�n�
b�rleşt�rm�şt�k.”

“Tüm f�k�rler� b�r araya
get�rerek yan�,

tüm sorunları b�rleşt�r�p
nasıl b�r şey

oluşturacağımıza
karar verd�k.”

“Takım çalışmamızdan
b�r örnek ver�rsek,

sorun ve çözümler�m�z�
yaparken herkes f�kr�n� açıkladı.
Ve hep�m�z�n f�kr�n� b�rleşt�rerek

güzel f�k�rler bulup yazmıştık.
Yan� hep�m�z b�r f�k�r bulunca

mesela hep�m�z�n f�kr�n�
kullanmayınca üzülmed�k.”



Sosyal Ürün:  Takımlar f�k�rler�n� ürüne dönüştürmek �ç�n takım çalışması �çer�s�nde çalışmalarına
devam etm�şlerd�r. Öğrenc�ler b�rl�kte ürün ortaya çıkartma deney�mler�n� aşağıdak� �fadelerle
tanımlamışlardır:
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“Arkadaşlarla
beraber çalışma

yapmayı daha önce
b�l�yordum ama
daha çok �y�ce

pek�şt�rm�ş oldum.”

B�z
�lk buluştuğumuz

zaman b�rl�kte
arkadaşlık kurduk.

Sonra da okulda
v�deolar �zleye �zleye

bu havaalanını
yapmaya

karar verd�k.

“Arkadaşlarla beraber
çalışma yapmayı

daha önce b�l�yordum
ama daha çok �y�ce
pek�şt�rm�ş oldum.”

“Ben arkadaşlarımın
benden yardım
�stemes�nden

çok zevk alıyorum.”

“B�r de b�rb�r�m�ze
yardım ett�k. Yan� o sen�n bölümün

ben sana yardım etmemezl�k
de yapmadık, y�ne arkadaşımızın

şey yapamadığı yerde ona yardım ett�k
mesela onda eks�k olan b�r LEGO

bende �k� tane varsa ben ona verd�m
yan� b�rl�kte paylaşarak yaptık.

H�ç böyle kavga falan
olmadı aramızda zaten”

“Hep�m�zle
öyle b�r tanışma oldu.

B�rb�r�m�z� de çok sevd�k.
Yan� proje yaparken hep�m�z�n

f�k�rler�n� ortaya çıkaracak
b�r şeyler bulduk.

Alınma, üzülme olmadı.
B�r�m�z mutlu olduğunda
hep�m�z mutlu oluyorduk.

B�r�m�z üzüldüğünde hep�m�z
üzülüyorduk bu durumda.”

“Bu grupta olmak
�st�yorum. Başka b�r

arkadaşım da d�yordu k�
“Hayır, ben bu grupta

olacağım.” d�ye
tartışab�l�yorduk ama

sonra hemen b�r çözüm
buluyorduk.

“B�z b�rb�r�m�z�
görünce

hep beraber çalıştık
ve b�rb�r�m�zle
sohbet ett�k.”

“Hep�m�z
yapmak �st�yorduk,

bu yüzden paylaştık ve
hep�m�z b�r bölüm

aldık.”



Kodlama Çalışmaları:  Öğrenc�ler proje kapsamında yen� öğrend�kler� b�lg� ve becer�ler� aktarırken
özell�kle kodlama çalışmaları üzer�nde durmuşlardır. Takımlardak� çoğu öğrenc�, �lk defa kodlama
çalışması yaptığını bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler�n kodlama �le �lg�l� tecrübeler� �le �lg�l� �fadeler�nden
bazıları şöyled�r:
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“Hareket eden
v�nc�m�z�n b�rkaç

tane de küpü vardı.
Onu döndürdüğümüzde

küpler� yukarı doğru
çek�yordu.”

“(Kod) Çalışmadığında
b�raz tereddüt ett�k,

çalışmaz mı acaba d�ye
sonra çalışınca
mutlu olduk,

zorluğu o yan�.”

“Çarkı döndürmek �ç�n yaptık.
B�r tane göz vardı,

ben onun ne �şe yaradığını çok merak
ed�yordum. Sonra öğretmenler�m

ded� k�: “Bunları robot falan
yaparken göz olarak takacağız.”
Böyle �çecek g�b� b�r şey vardı.
Onu da b�r yerlere takıyorduk

robotun böyle parçalarına
takıyorduk.”

“Ses çıkartıyordu
alarmlar ver�yordu böyle

kırmızı ışık vardı v�nc�m�z�n
karşısında, çok ağır k�rem�tler

koymuyorduk mesela ona d�kkat
ed�yorduk. V�nc�m�z� zorlamıyorduk,

�k�nc� kata kadar çıkartmaya
ayarlıyorduk, orada durmasına,

�lerlemes�ne, başlatmasına,
bekletmes�ne, heps�ne

ayarlıyorduk, �nd�r�p
kaldırmasına

tuğlalarımızı.”

“B�r robot yapmıştık.
B�r tablet vardı.

O tablette yön tuşları vardı,
onlara basarak nereye

g�deceğ�n�, döneb�l�yordu,
�ler� g�deb�l�yordu,
ger� g�deb�l�yordu,
onları yapmıştık.
V�nç de hareket
edeb�l�yordu.”

“Evet, ben
tabletten çalıştırdım.

Z. arkadaşım oraya
koyduğumuz tuğlaları
çıkarıp başka b�r yere
koydu. Sonra tabletle

v�nc� �nd�rd�k.”

“WeDo 2.0
uygulamasıyla

v�nc�m�z� önce tasarladık.
Ondan sonra v�nc�m�z�

hareket ett�rmeye
başladık.”
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“Tek tek b�r k�ş�
anlattı.
Mesela

3 grup ayrı ayrı
anlattı.”

“Kend�m�zle
gurur duyduk,

çok �y� b�r
�ş çıkardık

yan�.”

“Ben b�raz
heyecanlıydım

ama y�ne de
konuştum.”

“B�z genell�kle alıştırma
yaptık ama y�ne de az sürem�z

olduğu �ç�n, o fuarda, yarışmamızda,
ona göre süre tutup çoklukları

azaltmaya çalıştık. Böyle kest�k kest�k
öyle yaptık yan�. Ben�m �ç�n çok güzeld�.

Hep�m�z�n anlatım süres�n�n
10 dak�kaya sığmasını �stem�şt�k b�z.

Çok uğraştık onun �ç�n.
Ama değd�.”

“Sonra turnuva günü de
g�tt�ğ�m�zde projem�z� anlattık.

Ben önce çok utandım yanlış b�r şey
söyler�m d�ye. Sonra hep�m�z

anlattık, tüm takımlar. Tüm takımları
b�rleşt�rd�ler b�r canlı yayında.

Sonra ödüller� açıkladılar.
Etk�nl�kler yaptık, dans etk�nl�kler�.

Sonra ödüller� açıkladılar,
b�z� �k�nc� olarak söyled�ler.”

“Çok güzel h�ssett�m
ve çok güzel konuştum.”

“Zaman çok yetmed�
aslında böyle tam

anlatamadık. V�deoyla
gösterd�k. Vakt�m�z

konuşmamıza yetmem�şt�.
Zamanımız olsaydı

daha fazla
anlatacaktık.”

“Ben �lk başta
heyecanlandım ama oradak�
öğretmenler�m�z de b�razcık

b�z� mot�ve ett�ler
öyle de yan� korkulacak
b�r şey, heyecanlanacak

b�r şey yokmuş.”

“Ben ded�m k� kes�n
ben�mk� olmayacak
ya da yamuk olacak

ya da beceremeyeceğ�m�
düşünmüştüm ama

becerd�m.”

Öğrenc�ler�n Fuar Deney�m�:  Fuar sunumlarını hazırlamak �ç�n takımlar çaba sarf etm�ş, k�m� gruplar
sunumlarını ver�len süre �ç�nde etk�l� b�r şek�lde gerçekleşt�reb�lmek �ç�n görev dağılımı ve fuar
önces�nde alıştırmalar yapmışlardır. Bazı takımlar zamanla �lg�l� sıkıntı yaşamışlardır.

Takımlar fuar deney�mler�n� genel olarak olumlu �fadelerle anlatmışlardır. En çok d�le get�rd�kler�
duygular heyecan, mutluluk ve gururdur:
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“Keşke
bu proje b�tmeseyd�.

Bu kadar güzel b�r proje
nasıl bu kadar kısa b�r

sürede b�tt� hala
anlamıyorum.

Madalya aldık ama
hala üzgünüm.”

“Çok eğlencel�yd� yan�
ama aslında azıcık da

üzülmüştüm çünkü b�t�yordu.
Çok eğlencel� geçen b�r şey�n

b�tmes� de çok üzücüdür
bence. Çünkü bu çok

eğlencel� geçt�.”

“Ödül tören�nden sonra da
ben d�rekt, tab� annem gel�p

YouTube’dan �zl�yorlar canlı ama
d�rekt onların yanına koştum.

Çok sev�nçl�yd�m.
Bu şek�lde oldu.”

“Ödül tören�nde de
ben çok heyecanlanmıştım.

E. de dem�şt� ben de dem�şt�m.
Yan� artık gelmeyecek (ödül)

dem�şt�k hemen geld�.”

“Fuardayken
acaba b�ze ne gelecek

d�ye düşünce oluşmuştu,
en son ödül tören�ndeyken
acaba b�z ne kazanacağız
d�ye çok heyecanlıydım.”

“Ben
kamerayı kapattım
ağlamaya başladım

mutluluktan.”

Bazı öğrenc�ler �se fuarda mutlu olduklarını ama proje b�tt�ğ� �ç�n üzüldükler�n� bel�rtm�şlerd�r:

Aldıkları ödüller de takımları oldukça heyecanlandırmıştır, öğrenc�ler ödül sev�nçler�n� a�leler�yle de
paylaştıklarını �fade etm�şlerd�r:
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SONUÇ

Kızlar B�l�mle Buluşuyor projes� kapsamında yapılan etk� anal�z� çalışmaları öğrenc� ve öğretmenler�n
programa katılımının olumlu etk�ler� olduğunu gösterm�şt�r. Öğrenc�ler STEM alanlarına �lg�ler� başta
olmak üzere STEM k�ml�ğ�, STEM anlayışları ve STEM kar�yerler�ne olan �lg�ler�n� gel�şt�rme olanağı
bulmuşlardır. Proje etk�nl�kler�n�n, öğrenc�ler�n STEM alanlarını daha fazla tanımalarına ve deney�mler�ne
neden olduğu, bu şek�lde öğrenc�ler�n STEM alanlarına yönel�k �lg� ve algılarını yen�den gözden geç�rme
olanağı bulduğu düşünülmekted�r. STEM alanlarına �l�şk�n olumlu etk�ler�n kızlardan oluşan takımlarda
gerçekleşmes�, olanak ver�ld�ğ�nde kızların bu alanlarda kend�ler�n� gel�şt�reb�lecekler�n� �şaret etmes�
bakımından umut ver�c�d�r.

Takımlara rehberl�k eden öğretmenler�n de program uygulamalarından bell� b�r ölçüde yararlandıkları
bulgularına ulaşılmıştır. Öğretmenler özell�kle öğretmenler arası �ş b�rl�ğ� eylemler�nde artan b�r sıklık
rapor etm�şlerd�r. Pandem� koşullarına rağmen �ş b�rl�ğ�n�n artmasının program faal�yetler� �le �l�şk�l�
olduğu düşünülmekted�r. Öğretmenler farklı sınıf düzeyler�nden öğrenc�lerle çalışırlarken �lg�l� sınıf
düzey�n�n öğretmenler�yle etk�leş�mde bulunmuş olab�l�rler.

Öğretmen özyeterl�l�ğ� ve öğret�m uygulamaları ölçekler�ndek� bulgular �se madde bazında
�ncelend�ğ�nde öğretmenler�n sınıf yönet�m�ne daha az zaman harcadıkları ve özell�kle programla
�l�şk�lend�r�leb�lecek uygulamaları daha çok gerçekleşt�rd�kler� söyleneb�lmekted�r. Program kapsamında
öğretmenler�n takımlara rehberl�k etme becer�ler�n� gel�şt�rmek �ç�n daha fazla destek sağlanmasının
programdan kaynaklı daha güçlü etk� gözleneb�lmes� bakımından yararlı olacağı söyleneb�l�r.
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Proje Paydaşları

B�l�m Kahramanları Derneğ� Hakkında

B�l�m Kahramanları Derneğ�, b�l�m, b�l�msel düşünce ve b�l�msel farkındalığın toplumun her kes�m�nde
yayılmasını ve teşv�k ed�lmes�n�; çocuk ve gençler�n erken yaşta b�l�mle buluşmalarını sağlamayı amaçlar.
Bu amaç doğrultusunda yürüttüğü uluslararası ve ulusal proje ve programlarla, b�l�msel üret�m süreçler�n�
ve b�l�m �nsanlarını destekler; çocuk ve gençler�n, 21. yüzyıl becer�ler�ne sah�p, üretken ve duyarlı dünya
vatandaşları olarak yet�şmeler�ne katkı sağlar, toplumun yaşam kal�tes�n� arttırmaya ve gezegen�n
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k b�l�msel çalışmalara katkı yapar. 

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı 

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı, stratej�k bağışçılık yoluluyla s�v�l toplumun yen�l�kç� ve sürdüreb�l�r çözümler
üretmes�ne katkı sağlamaktadır. Bağışçılara h�zmet, s�v�l toplum kuruluşlarına destek ve bağışçılık
kültürünün gel�ş�m� konusunda çeş�tl� faal�yetler� hayata geç�rmekted�r.

     

BAUSTEM

Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� BAUSTEM merkez�, 2016 yılında araştıma- temell� projeler gel�şt�rmek yöntem�yle
ülkme�zde fen ve matemat�k eğ�t�m ve öğret�m kal�tes�n�n artırılmasına öncülük etmek amacıyle
kurulmuştur. Merkezde gel�şt�r�len projeler kar amacı gütmez ve topluma faydalı olmak üzere tasarlanır.
Geçm�ş 5 yıl boyunca resm� ve özel okullar yanında BUEK, TÜSİAD, TÜBİTAK, TEMA ve B�l�m Kahramanları
Derneğ� destek ve �ş b�rl�ğ�nde yaygın etk�s� yüksek projeler gel�şt�r�lm�şt�r. BAUSTEM gen�ş öğretmen ve
eğ�t�mc� ağı �le Türk�ye ve dünyada saygın b�r araştırma merkez� olarak çalışmalarına devam etmekted�r.

PROJE HAKKINDA

www.b�l�mkahramanlar�.org/

www.s�v�ltoplumdestek.org/

https://�nteach.org/

https://www.bilimkahramanlari.org/
http://siviltoplumdestek.org/
https://inteach.org/
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Kızlar B�l�mle Buluşuyor Projes� Hakkında
 
B�l�m Kahramanları Derneğ�’n�n Kızlar B�l�mle Buluşuyor Projes�, daha fazla kız çocuğunun b�l�m ve
STEM (Fen, Teknoloj�, Mühend�sl�k ve Matemat�k) alanlarına merak duyması ve bu alanlardak� toplumsal
c�ns�yet kalıplarını erken yaşlarda ortadan kaldırmak hedef�yle �lk defa S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı
tarafından 2018 yılında desteklenm�şt�r. 

Projen�n �lk senes�nde 72 kız çocuğunun B�l�m Kahramanları Derneğ� tarafından yürütülen M�n�k B�l�m
Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Jr. programına katılımı sağlanmıştır. Projen�n �k�nc� yılı,
S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ� �le
desteklenm�şt�r. B�reysel bağışçıların desteğ�yle devam eden projen�n �k�nc� yılında 120 kız çocuğuna
ulaşılmıştır. Ayrıca projeye katılan kız çocukları �le öğretmenler�n�n proje sürec�nde ed�nd�kler�
kazanımları ve projen�n etk�s�n� göreb�lmek amacıyla Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� STEM Merkez� �ş b�rl�ğ�yle
b�r etk� araştırması yapılması planlanmıştır. 

Proje üçüncü yılında da S�v�l Toplum İç�n Destek Vakfı ve Turkey Moza�k Foundat�on destekler�yle
devam etmekted�r. 

M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor Programı / FIRST LEGO League Explore Programı Hakkında

M�n�k B�l�m Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore rekabetç� olmayan, el becer�s�
gerekt�ren, 6 – 10 yaş arası çocuklar �ç�n düzenlenen b�r STEM programıdır. M�n�k B�l�m Kahramanları
Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore her yıl yen� ve heyecanlı b�r tema sunarak çocukların yaratıcılığını
ateşler. En az 3, en fazla 6 çocuktan oluşan her takım özel LEGO Educat�on Insp�re Model
(Yol Göster�c� Model) �le gerçek dünya �le bağlantılı bu temayı keşfetmeye başlar. Bu model� başlangıç
olarak kullanarak kend� yen� modeller�n� LEGO parçalarıyla tasarlar. Çocuklar LEGO Educat�on WeDo �le
çalıştıkça temel mühend�sl�k ve programlama becer�ler�n� öğren�r ve öğrend�kler� kavramları kend�
modeller�n� hareket ett�rmek �ç�n uygularlar.

Destekle Değ�şt�r 2019 İstanbul Etk�nl�ğ� Hakkında

Destekle Değ�şt�r dünyanın farklı ülkeler�nde başarı �le uygulanan, çok sayıda s�v�l toplum kuruluşunun
görünürlükler�n� artırarak kaynak bulmasına katkı sağlayan kolekt�f b�r bağış model� olan “G�v�ng C�rcle”
model�n�n Türk�ye’dek� uygulamasıdır. Etk�nl�k, toplumsal değ�ş�me önem veren b�reyler�n, fon
kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı s�v�l toplum kuruluşları �le b�r araya gelerek sosyal değ�ş�m yaratan projeler�
tanıma fırsatı yaratır. 
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En Yen�l�kç� Model�
Tasarlayan Muc�tler Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
tüm yen�l�kç� f�k�rler�n�

ve hayaller�n� modeller�yle
serg�lem�şt�r. 

Yepyen� B�r Tasarım Yapan
Muc�tler Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
yen�l�kç� ve sıra dışı b�r

LEGO Model� tasarlamış
ve �nşa etm�şt�r.

Hayaller�m ve F�k�rler�m
Posterde Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
tüm hayal gücünü

har�ka b�r Anlat Bana poster�
hazırlamak �ç�n kullanmıştır. 

Muhteşem Tasarımlı
Muc�tler Ödülü:

Bu ödülü alan takımın
�nşa ett�ğ� model,

üzer�ne çalıştıkları problem
ve çözümler�n�

muhteşem b�r şek�lde
yansıtmaktadır.

İşb�rl�kç� Muc�tler�n
Ortak Model� Ödülü:

Bu ödülü alan takımın,
model�nde her takım üyes�n�n
emeğ� vardır. Takım model�n�
�şb�rl�ğ� �ç�nde hazırlamıştır.

Fark Yaratan
Kaş�fler Ödülü: 

Bu ödülü alan takım,
kend� Yen� Şeh�r B�nalarının

�nşaası ve tasarımı sürec�nde
b�r çok yen� yön keşfetm�şt�r. 

B�lg� Dolu
Can Alıcı Poster Ödülü:

Bu ödülü alan takım, 
Yen� Şehr�n Mühend�sler�

sezonu boyunda öğrend�kler�n�
ve keşfett�kler� f�k�rler�

en �y� şek�lde yansıtmıştır.  

Fark Yaratan Kaş�fler Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
kend� Yen� Şeh�r B�nalarının

�nşaası ve tasarımı sürec�nde
b�r çok yen� yön keşfetm�şt�r. 

Meraklı Kaş�fler Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
Yen� Şehr�n Mühend�sler�
temasında çılgın keş�fler

yapab�lmek �ç�n eller�ndek�
tüm kaynakları sonuna

kadar kullanmıştır. 

Yen�l�kç� Kaş�fler Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
Yen� Şehr�n Mühend�sler� temasında

b�lg�ler ed�nmek �ç�n yürüttükler�
araştırmalarında az�m

ve yaratıcılık gösterm�şt�r. 

Kaş�fler B�r Arada Ödülü:

Bu ödülü alan takım,
Yen� Şehr�n Mühend�sler�

temasında b�r takım olarak
mükemmel b�r şek�lde çalışmış ve

herkese takım çalışmasının
keyf�n� gösterm�şt�r. 

EKLER

Ek-1

Ödüller ve Açıklamaları
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Takım Adı: HILAR
İl: D�yarbakır
Okul/Kurum: Hürr�yet İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 7 Kasım 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: İTÜ ETA Vakfı
D�yarbakır Doğa Kolej�

Takım Adı: ROBOT BATGIRL
İl: Batman
Okul/Kurum: Nuredd�n Zeng� İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 7 Kasım 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: İTÜ ETA Vakfı
D�yarbakır Doğa Kolej�

Takım Adı: AVSULEGO
İl: Hatay
Okul/Kurum: Avsuyu İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 8 Kasım 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: İTÜ ETA Vakfı
Doğa Kolej� Hatay Kampüsü

Takım Adı: ROBOKARS
İl: Kars
Okul/Kurum: Fahrett�n K�rz�oğlu B�l�m ve Sanat Merkez�

Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 28 Kasım 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: Bahçeşeh�r Kolej�
Ankara 50. Yıl Kampüsü

Takım Adı: ANAVARZA
İl: Adana
Okul/Kurum: Kozan B�l�m ve Sanat Merkez�
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 5 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: Abdullah Gül
Ün�vers�tes� & Bahçeşeh�r Kolej� Kayser� Kampüsü

Takım Adı: ECO-CITY BUILDERS
İl: Ed�rne
Okul/Kurum: Abalar İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 6 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: İTÜ ETA Vakfı
Doğa Kolej� Lüleburgaz Kampüsü

Takım Adı: MİNİK SEYYAHLAR
İl: Kütahya
Okul/Kurum: Evl�ya Çeleb� İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 12 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: İSTEK Kütahya Okulları

Takım Adı: BOMBUS ROBO*
İl: İstanbul
Okul/Kurum: 29 Ek�m İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 13 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: SAJEV Özel Küçük
Prens Okulları 

Takım Adı: ANGELS OF THE CITY
İl: Mers�n
Okul/Kurum: Anamur B�l�m ve Sanat Merkez�
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 19 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: Özel Tarsus SEV
İlkokulu

Takım Adı: HAYAT OKULU*
İl: Antalya
Okul/Kurum: Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 26 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: B�l�m Kahramanları
Derneğ� 2

Takım Adı: SULTANS OF LEGO*
İl: İstanbul
Okul/Kurum: Burak Re�s İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 26 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: B�l�m Kahramanları
Derneğ� 2

Takım Adı: ROBOYEN
İl: İzm�r
Okul/Kurum: Yen�köy İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 27 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: İSTEK İzm�r Okulları
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Takım Adı: FANTASTİC KİDS
İl: Balıkes�r
Okul/Kurum: Marmara İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 27 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: Sev�nç Kolej�
İzm�r Bornova Kampüsü

Takım Adı: BADEMLİ'S SEA STARS
İl: İzm�r
Okul/Kurum: Bademl� Mehmet Ertuğrul 
Den�zolgun İlkokulu
Çevr�m�ç� Fuar Katılımı: 27 Aralık 2020
Fuara Ev Sah�pl�ğ� Yapan Kurum: Sev�nç Kolej�
İzm�r Bornova Kampüsü

Takım Adı: SULTANS OF GAZİROBOT
İl: Den�zl�
Okul/Kurum: Tavas Gaz� İlkokulu

*Salgın koşulları sebeb�yle fuara katılım sağlayamadı.

Takım Adı: BETON AVCILARI
İl: İstanbul
Okul/Kurum: Münevver Şef�k Fergar

*Salgın koşulları sebeb�yle fuara katılım sağlayamadı.

No: 18
Takım Adı: MANİSA GAZİ TAKIMI
İl: Man�sa
Okul/Kurum: Gaz� İlkokulu

*Salgın koşulları sebeb�yle fuara katılım sağlayamadı.

Takım Adı: LEGOSTAR CİTY
İl: Mers�n
Okul/Kurum: Kocatepe İlkokulu

*Salgın koşulları sebeb�yle fuara katılım sağlayamadı.

Takım Adı: ROMOBİK
İl: Samsun
Okul/Kurum: Malazg�rt İlkolu

*Salgın koşulları sebeb�yle fuara katılım sağlayamadı.

*Ön-son test ver�s� olmadığından yalnızca odak grup görüşmeler�ne katılmış takımlardır.
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