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STEM eğitimi tüm dünya da popüler hale gelmeye başlayan bir eğitim trendidir. 

Ülkelerin ekonomik ve teknolojik gelişimi için bireylerde bulunması gereken becerilerin ve 

davranışların kazandırılması her ülkenin önceliğidir. İçinde bulunduğumuz çağda bu beceriler 

21.yy becerileri olarak adlandırılmakta ve bireylerin problem çözme, kritik düşünme, iletişim, 

empati kurma ve işbirliği becerilerinin gelişmesi ve gelecekte mesleklere uyumlu bireyler 

yetiştirilmesi gerekmektedir.  Bir ülkenin gelişebilmesi ve çağı yakalayabilmesi için en önemli 

etkenlerden biri eğitimdir. Bu nedenle STEM eğitimi incelenmiş ve bu eğitim çeşitli yönleriyle 

ele alınmıştır. Özellikle STEM eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkisi araştırmanın temelini 

oluşturmaktadır.                                                      

Araştırma verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı il millî eğitim müdürlüklerine, 

görüş bildiren öğrencilere, araştırmayı yapan EZGİ ULUTAN’a ve Eğitim Teknolojileri 

Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK’e teşekkür ederim.

                                                                                                     Bilal TIRNAKÇI

                                                                                                                         
Genel Müdür
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Dünya da eğitim trendlerine bakıldığında, çalışmaların temelinin ülkelerin ekonomik 

seviyelerini ilerletmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu eğitim trenlerinden biri de STEM 

eğitimidir. STEM eğitiminde öğrencilerin 21.yy becerilerini edineceği ve gelecekteki meslek 

hayatlarında ülkenin gelişmişlik düzeyine katkı sağlayacakları ön görülmektedir. Ancak her 

ülkenin ön plana aldığı beceriler farklıdır ve ülkelerin eğitim sistemleri kültürel ve bölgesel 

faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle STEM kavramına araştırmacılar tarafından farklı 

tanımlar getirilmektedir. STEM tanımıyla ilgili genel bir uzlaşma olmamasına rağmen 

ülkemizde uygulanan birçok STEM etkinliği bulunmaktadır. Öğrencilerin bu etkinliklere 

yönelik görüşleri, etkinliklerin öğrencilere gerekli becerilere kazandırıp kazandırmadığı 

konuları detaylı incelenmelidir. Popüler bir kavram olan STEM eğitiminin ülkemiz için gerekli 

olup olmadığı yapılan araştırmalarla daha detaylı incelenmelidir. 

STEM eğitiminin öğrencilerin edinmesi gereken becerileri ve eğitime etkisinin 

incelenmesi ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde 

STEM eğitimiyle ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Alan yazında STEM eğitimi farklı yönlerden 

incelenmiş, olumlu ve olumsuz kısımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada da 

öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik görüşleri ve STEM alanlarına yönelik tutum ve 

davranışları incelenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı MEB K-12 öğrencilerinin Türkiye’de yapılan STEM etkinliklerine 

yönelik anlayışları, STEM alanlarına dair tutumları ve davranışlarının etkisini incelemektir. 

STEM etkinliklerine katılan öğrencilere nicel anket uygulanmış ve nitel görüşme yapılmıştır. 

Nicel anket sonuçları incelendikten sonra STEM yaklaşımı ile ilgili farkındalığın fazla olduğu 

yaş grubu tespit edilmiş ve STEM farkındalığı olan öğrenci yaş grubu ile okullarında nitel 

görüşmeler yapılmıştır. 
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Araştırma yönteminde, nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması modeli 

ve  nitel araştırma modeli olan eylem araştırması kullanılmıştır. Bu araştırmada veri toplama 

ve veri analizi süreçlerinde hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanılması söz konusu olup 

araştırma karma modelde yapılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında STEM etkinliklerine 

katılan MEB K12 öğrencileri araştırma kapsamına dâhil edilmiştir.

Araştırmada oluşturulan ankette 4 tane demografik bilgi sorusu (1-Cinsiyet, 2-Okulun 

bulunduğu il, 3-Yaş,4-Okul adı), 5. soru 20 likert tipi madde öğrencilerin STEM etkinliklerine 

yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla sorulmaktadır. Bu maddelerden 10 tanesi 

öğrencilerin tutumunu tespit etmeye yönelik, 10 tanesi STEM etkinliklerindeki davranışlarını 

tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın nitel kısmında ise öğrencilerin STEM etkinliklerine 

yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 5 adet açık uçlu soru sorulmuştur. 

Ankete 13.958 öğrenci katılmıştır. Nitel görüşmeler Ankara ilinde STEM etkinliklerine 

katılan öğrencilerle yapılmıştır. Öğrencilerin 8’i ilkokul, 8’i ortaokul ve 7’si lise düzeyindedir. 

Görüşmeler 5-10 dakika aralığında sürmüştür.

Araştırma sonuçları incelendiğinde, nicel çalışmada, STEM etkinliklerine katılan 

öğrencilerde kızların ve erkeklerin birbirine yakın oranda katılım gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca STEM etkinliklerine en fazla katılımın ortaokul düzeyindeki 11-14 yaş 

grubu öğrencilerden olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde il düzeyindeki katılımda ise STEM etkinliklerine en fazla katılımın Sivas ve 

İstanbul illerinden olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra Bayburt, Burdur, Diyarbakır ve Kars 

illerinde katılım oldukça düşüktür (Grafik 1). 
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Grafik 1:   STEM Etkinliklerine Katılan Öğrenci Sayısı

Araştırmaya katılan öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutumları incelenmiş 

ve öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğrenciler özellikle derslerde tasarım etkinliği yapmayı ve teknoloji temelli 

eğitim yapılması konusunda olumlu görüş belirtmişlerdir.  Ayrıca STEM etkinliklerini faydalı 

ve zevkli buldukları sonucu da çıkarılmaktadır. STEM etkinliklerine katılan öğrenciler 

geliştirdikleri davranışlarla ilgili, STEM etkinliklerini daha çok uygulamak istediklerini, dersi 

daha kolay öğrendiklerini ve gelecekte STEM alanıyla ilgili bir meslek tercih etmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Ancak en çok sorun yaşadıkları davranışlarında STEM etkinliklerini derslerde 

uygulamak ve dersi öğrenim kolaylığı açısından yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Nitel görüşmelerde öğrenciler STEM etkinliklerinin akılda kalıcı, araştırma yapmaya 

yönelik, grup çalışması içeren, eğlenceli ve uygulamalı olduğu yönünde görüşlerini 

belirtmişlerdir. STEM etkinliklerinin bu özellikleri nedeniyle başarıyı arttırdığı ve öğrencilerin 

kariyer seçimini etkilediği görülmektedir. Ancak STEM etkinliklerinde öğrencilerin problemlere 

çözüm bulmakta ve fikir üretmekte zorluk yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Yapılan araştırma sonucunda STEM etkinliklerinin daha nitelikli olabilmesi için 

STEM araştırmaları, STEM projeleri ve STEM merkezleri desteklenmelidir. Özellikle STEM 

merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığı-üniversiteler-iş dünyası ile işbirliği içerisinde çalışarak 

STEM eğitiminin yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. STEM eğitimi müfredata entegre 

edilerek, derslerde bütünleşik bir yapıda uygulanması gerekliliği araştırma sonucunda ön 

plana çıkmıştır. Derslerde öğrencilerin kariyer planlamalarını STEM mesleklerine yönelik 

yapmaları için ilişkili mesleklerden bahsedilmeli ve okul dışı uzmanlardan yardım alınmalıdır. 

Bununla birlikte öğretmenlerin alan konusunda gerekli niteliklere sahip olabilmesi için hizmet 

öncesi ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerekmektedir.
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İçinde bulunduğumuz çağda hızla gelişen teknoloji, ekonominin büyümesi ve sosyal 

hayattaki önceliklerin değişmesi yaşamımızdaki gerekliliklerin farklılaşmasını sağlamaktadır. 

Özellikle teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi, bilim ve teknoloji alanlarını gün geçtikçe ön 

plana çıkarmaktadır. Ekonomik başarı elde etme ve teknolojik gelişmede öne geçmedeki 

yarış ülkeler arasındaki rekabeti arttırmıştır. Bu rekabet sonucunda gelişebilmek adına her 

alanda reform yapılması gerektiği tespit edilmiştir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). Bir ülkenin 

gelişebilmesi ve çağı yakalayabilmesi için en önemli etkenlerden biri eğitimdir. Bireylerin 

iyi yetişebilmesi, ülkelerine katkı sağlayabilmeleri ülkelerin eğitim sistemleriyle doğrudan 

alakalıdır. Eğitim sistemleri, öğrencilerin gerekli niteliklere sahip bireyler olmalarını sağlamak 

amacıyla güncellenmek zorundadır. Bu ihtiyaçları karşılamak adına yetişen nesillerin belirli 

yeterliklere sahip olması beklenmektedir. Özellikle hızla gelişen bu dönemde yeni nesillerin 

girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme gibi 21. yy. becerilerine sahip 

olması büyük önem taşımaktadır. 

STEM yaklaşımına dayalı eğitimin ortaya çıkması ülkelerin ekonomik ve teknolojik 

gelişimini arttırma isteğiyle başlamıştır. Bunun yanı sıra eğitim sistemlerinde, klasik 

öğretim yöntemlerinin yetersiz kaldığı disiplinler arası yaklaşım, konuların gerçek hayatla 

bağlantısının yeterince kurulamaması ve öğrencileri bilgi temelli ekonomiye hazırlama ihtiyacı 

STEM eğitiminin hızla yayılmasını sağlamıştır (Çorlu, Capraro, & Capraro, 2014). Yıldırım ve 

Altun (2015)’un araştırmasına göre Morrison STEM eğitiminin öğrencilere problem çözme 

becerileri kazandırdığı, mantıksal düşünmelerine katkı ve eleştirel düşünmeyi sağladığı, 

yaratıcılık kazandırdığı ve öğrencilerin üst düzey düşünmelerini sağladığını belirtmiştir. Bu 

becerilerin bireylerde bütüncül bir şekilde yerleşmesi ve bireylerin bu becerileri verimli bir 

şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. STEM alanlarını bütünleşik olarak kavrayabilen ve 

bu alanları belirli stratejiler dâhilinde kullanabilen bireylere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. 

I. GİRİŞ
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Bulunduğumuz çağda gelişebilmek için STEM alanlarında çalışabilecek kişilerin sayısının 

arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Çorlu, Capraro, & Capraro, 2014). Bu nedenle STEM 

yaklaşımına dayalı eğitim trendi göz ardı edilemez hale gelmiştir. 

Bilim ve teknolojide ilerlemeyi amaçlayan birçok ülkede STEM eğitimine büyük 

önem verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre STEM yaklaşımı ile eğitimi öngören meslek 

alanlarındaki ihtiyacın gün geçtikçe artmasıyla birlikte eğitimde güncellemelere gidilmesi 

beklenmektedir. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), STEM kavramı The 

National Science Foundation tarafından ortaya atılmış ve hızla yayılmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte Avrupa Birliği’de yetişen nesillerin bilim, teknoloji ve matematik alanlarına 

ilgisinin giderek azaldığını ve ilgili mesleklerde eleman ihtiyacının giderek arttığının farkına 

varmıştır. Ekonomik rekabet ve teknolojik gelişmedeki yeniliklerden geri kalmamak adına, 

okullarda öğrencilerin bilim ve teknolojiyi kullanarak günümüz koşullarında kullanabilecek 

hale gelmeleri üzerinde durulmuştur (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). STEM kısaltması, 

bilim/fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizcelerinin kısaltmasından 

oluşmuştur ve disiplinler arası eğitimi merkeze alan bir yaklaşım olarak öngörülmektedir 

(Yıldırım & Altun, 2015). STEM etkinlikleri öğrencilere bütüncül bir yaklaşımla problem 

çözme tekniklerini benimsetmektedir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). Ayrıca STEM eğitimi, 

bu alanların birbirine entegre edilmesiyle oluşan becerileri ve bilgileri de içermektedir (Çorlu, 

Capraro, & Capraro, 2014).

Klasik öğretim yöntemlerinde teorik bilginin öne geçmesi, öğretmenin bilgiyi aktaran 

rolünde olması, STEM meslek gruplarına olan ilginin gün geçtikçe azalmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle teorik bilginin uygulama ve ürüne dönüştürülmesinin hedeflendiği 

ve gerçek hayatla daha çok bağlantılı bir eğitim sistemine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmıştır. 

STEM eğitiminin bu tür bir eğitime katkı sunacağı öngörülmektedir (MEB, 2016). Ülkemizde 

STEM eğitimlerinin başlatılması öğrencilerin laboratuvar, bilim merkezi vb. alanlara daha 

fazla ulaşması ve STEM alanlarına ilgilerinin artmasını sağlamıştır. TUSİAD (2014)’ın yaptığı 

araştırmaya göre STEM alanındaki nitelikli iş gücü açığının kapatılması hem STEM alanında 

(%78) hem de STEM alanı dışında çalışan (%76)  bireyler tarafından gerekli görülmektedir.
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1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

STEM eğitiminin gerekliliği ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan birçok araştırmada 

incelenmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda STEM yaklaşımına dayalı eğitimin Türkiye 

için bir gereklilik olduğu sonucuna ulaşılabilir. Uluslararası yayınlanan STEM raporunda, 

gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklerin STEM meslekleri olması, uluslararası sınavlardaki 

başarısızlığın önüne geçilmesi ve adil, her bireyi kapsayan bir toplum oluşturmak adına 

STEM eğitiminin önemi vurgulanmaktadır (National Science and Technology Council, 2013). 

TUSİAD (2014) raporunda teknolojide ve ekonomide ilerlemeyi hedefleyen ülkelerin eğitim 

sisteminin STEM yaklaşımıyla bütünleşik bir şekilde oluşturulması üzerinde durmaktadır. 

Ayrıca gelecekte STEM eğitimi almış bireylere ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir. Ülkemizin 

uluslararası sınavlardaki (PISA) başarısında bir ilerleme olmasına rağmen halen istenilen 

seviyede olmadığı görülmektedir. Bu nedenle eğitim sistemindeki eksikler giderilerek 21. 

yy. becerilerine sahip bireyler yetiştirmek adına düzenlemeler yapılması gerekmektedir 

(TUBİTAK, 2016). TUBİTAK tarafından hazırlanan Vizyon 2003-2023 belgesinde bilim, 

teknoloji ve yenilikte etkinleşebilmek adına eğitim alanında; bireylerin farklılıkları 

gözetilerek,   bireyin yaratıcılığını geliştiren, zaman-mekân kısıtlaması olmadan kendini 

gerçekleştirebildiği, değişim esnekliğine sahip ve öğrenme odaklı bir eğitim sisteminin 

önemi üzerinde durulmaktadır (TUBİTAK, 2004).

Ülkemizde STEM yaklaşımıyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; ortaokul 

öğrencilerinin, STEM etkinliklerini faydalı buldukları, diğer derslerinde bu etkinlikler temel 

alınarak işlenmesini istedikleri tespit edilmektedir (Gökbayrak & Karışan, 2017). STEM 

etkinliklerinin öğrencilerin bilim/fen alanında kariyer bilinci geliştirmeleri, bu alanda olumlu 

tutum, bilgi, beceri ve olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunduğu görülmektedir 

(Savran Gencer, 2015). Şahin, Ayar ve Adıgüzel (2014) araştırmasında öğrencilerin grup 

çalışmaları, etkinlikleri birlikte gerçekleştirmek gibi iş birliği çalışmaları yaparak daha iyi 

öğrenme sağladıklarını belirtmektedir. 
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Ayrıca okulların öğrencileri STEM alanlara teşvik etmesinin bu alanlara olan ilgiyi arttırdığı 

ve yapılan STEM etkinliklerinin öğrencilerin 21.yy. becerilerini geliştirdiği görülmektedir 

(Pekbay, 2017; Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014; Yamak, Bulut ve Dündar, 2014).

STEM eğitiminin öğrencilerin edinmesi gereken becerileri ve eğitime etkisinin 

incelenmesi ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Uluslararası alan yazında STEM eğitimi 

farklı yönlerden incelenmiş, olumlu ve olumsuz kısımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak 

alan yazın incelendiğinde STEM etkinliklerinin MEB-K12 düzeyinde öğrencilere uygulanan 

çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Yamak, Bulut, & Dündar, 2014; Gencer, 2015; 

Gülhan & Şahin, 2016). STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar Türkiye’de sınırlı sayıda olmasına 

rağmen, uluslararası alanyazına bakıldığında fen ile mühendisliğin entegrasyonuna ait 

çalışmalar yer almaktadır (Ricks, 2006; Saad, 2014; Gao,2015). Türkiye’de K12 düzeyinde 

bulunan öğrencileri ile yürütülen STEM etkinlikleri ile ilgili yeterli düzeyde çalışma olmaması 

nedeniyle öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutum ve davranışlarının daha detaylı 

incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı MEB K-12 öğrencilerinin Türkiye’de yapılan 

STEM etkinliklerine yönelik anlayışları, STEM alanlarına dair tutumları ve davranışlarının 

etkisini incelemektir. 

1.2. Problem Cümlesi

MEB-K12 öğrencilerinin STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) 

alanlarıyla ilgili tutum ve davranış özellikleri nelerdir?

Alt Problemler

1. STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında etkinliklere 

katılan MEB-K12 öğrencilerinin demografik özellikleri nelerdir?

2. STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında etkinliklere 

katılan MEB-K12 öğrencilerinin bu alanlarla ilgili tutum özellikleri nelerdir?
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1.3. Sınırlılıklar

1. Öğrencilerin anket sorularına ve nitel sorulara içten ve doğru cevap verdikleri 

varsayılmıştır. 

2. Yapılan araştırma 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında STEM etkinliklerine katılan 

öğrencilerle sınırlandırılmıştır.

3. Nicel anket sonuçları analiz edildiğinde ortaya çıkan öğrenci yaş grubu ile yapılacak 

olan nitel görüşmeler resmi izin alınarak gidilecek olan okullardaki istekli öğrencilerle 

sınırlıdır. 

1.4. Dünya’da Eğitim Trendleri

 Günümüzde hızla gelişen ve değişen çağa ayak uydurulabilen bireylerin yetiştirilmesi 

ülkelerin önceliği haline gelmiştir. Değişen dünya da ihtiyaç duyulan birey özellikleri de gün 

geçtikçe farklılaşmaktadır. Bireylerin akademik yeterliklerinin yanı sıra bazı özelliklerinin 

de olması gerektiği ön görülmektedir. Bu özellikler bireylerin üretebilmesi, toplumdaki 

diğer kişilerle birlikte iş birliği içerisinde çalışabilmesi ve uyum sağlayabilmesi açısından 

önem taşımaktadır. 21.yy. içerisinde teknolojik gelişmelerin de hız kazanmasıyla birlikte 

bireylerin girişimcilik, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, takım çalışması ve bilgi 

okuryazarlığı gibi birçok beceriye sahip olması beklenmektedir. Toplumda bu becerilere 

sahip kişilerin bulunmasının ülkeleri teknolojik ve ekonomik anlamda ileriye götüreceği ön 

görülmektedir. 21.yy bireyleri üreten, sorgulayan, birçok konu arasında bağlantı kurabilen, 

araştıran ve günlük yaşam problemlerini çözebilmelidir. National Science and Technology

3. STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında etkinliklere 

katılan MEB-K12 öğrencilerinin bu alanlarla ilgili davranış özellikleri nelerdir?

4. STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında etkinliklere 

katılan öğrenciler, STEM etkinliklerini nasıl değerlendirmektedirler?
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Council (2013) yayınladığı raporda gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekleri ve bu meslekler 

içinde 21. yy. becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 21.yy becerileri 

arasında bilgiyi alıp ezberlemek yerine, verilen bilgiyi kullanmaya ve yorumlamaya yönelik 

becerilerin olduğu görülmektedir. 21. yy becerileri farklı kuruluşlar tarafından farklı şekilde 

tanımlansa da MEB (2011), düşünme yollarını yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, 

öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejilerini kullanma, üst bilişsel becerilere sahip olma ve 

karar verme şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca bireyler iletişim becerisi, takım çalışması, bilgi-

iletişim okuryazarlığı ve yerel-evrensel vatandaşlık bilinci gibi özelliklere da sahip olmalıdır. 

Bu becerilere sahip bireylerin, gelecekte toplumu ileriye taşıyabilecek ve iyi bir meslek sahibi 

olması beklenmektedir. 21.yy becerilerinin evrensel bir değere sahip olduğu ve bu becerilere 

sahip bireylerin yetiştirmenin ülkelerin ilerlemesine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. 

Bireylerin kendisinin sahip olması gereken becerileri ve gelecekteki mesleklerde ihtiyaç 

duyulan becerileri bilmesi ve ona göre kendini yetiştirmesi gerekmektedir. Yetiştirilen 

bireylerdeki becerilerin ve mesleklerde ihtiyaç duyulan becerilerin arasındaki fark ne kadar 

büyük olursa ülkelerin gelişmesine o kadar fazla engel olacağı ön görülmektedir. Ülkemizde 

bu beceriler derslere göre farklılaşmaktadır. Fen bilimleri dersinde analitik düşünme, karar 

verme ve yaratıcılık vb. beceriler ön plana çıkarken; Türkçe dersinde sosyal katılım, empati 

vb. becerilerine odaklanılabilir. Bu nedenle her derste temel becerilerin kazandırılması büyük 

önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra uluslararası sınavlarda (PISA, TIMSS) da bu tür becerileri 

irdeleyen sorular yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda 21.yy becerilerinin önemi gün 

geçtikçe artmaktadır (Çepni, 2017).

 21.yy becerilerinin bireylerde bütünleşik olarak bulunması gerekmektedir (Şekil 1). Bu 

becerilerin kazandırılması için klasik eğitim sisteminin yerine alanların birbiriyle bütünleşik 

yapıda olduğu, günlük hayat problemleriyle ilişkili, bilginin yorumlanmasını sağlayacak 

bir eğitim anlayışı benimsenmelidir (TUBİTAK, 2016). Türkiye, Ulusal Bilim Politikaları 

2003-2023 (2004) Strateji belgesinde eğitim alanındaki hedeflerini ortaya koymuştur. 
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Bu hedefler;

•	 Yaratıcı ve hayal gücünü geliştiren bireyler yetiştirilmesi,

•	 Her bireyin kendi özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini geliştirebilmesi,

•	 Zaman ve mekân kısıtlamalarından arınabilen bireyler yetiştirilmesi,

•	 Bireylerin kendine özgün öğrenme teknolojilerini yaratabilmesi,

•	 Bireylerin esnek ve kendini yenileyebilmesi,

•	 Öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sisteminin geliştirilmesidir.

Şekil 1:    21 yy Becerileri

21
. Y

Y 
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Öğrenme  ve Yenilikçilik 
Becerileri

Kritik Düşünebilme
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Etkileşim

Sorumluluk

BT, Çoklu Ortam 
TeknolojiBecerileri

İletişim

Üretkenlik

SosyamYaşam ve İş 
Dünyası Becerileri

Yenilikçilik

Esneklik
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Bu hedeflere ulaşılabilmesi için ülkenin eğitim sisteminin gelişiminin incelenmesi ve 

eksikliklerinin giderilmesi gerekir. Ülkelerin eğitimdeki gelişmeleri kendi ulusal sınavlarıyla 

birlikte uluslararası sınavlarla da belirlenebilir. PISA ve TIMSS sınavlarının sağladığı geniş veri 

tabanı sayesinde Türkiye’deki eğitimciler, öğrencilerdeki düşük performansın nedenlerini 

daha detaylı bir şekilde anlayabilmektedir. Sınavla birlikte uygulanan öğrenci anketleri 

ile öğrencilerin düşünceleri, eğitime bakışları, ortaya çıkan sorunları ve istekleri dikkate 

alınmaktadır (Martin, Mullis, Foy, & Stanco, 2012). TIMSS’de uygulanan bu anketler sayesinde 

ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörleri inceleme imkânı 

ortaya çıkmaktadır (EARGED, 2013). TIMSS sadece öğrencilerin akademik başarılarını 

ülkelere göre incelemek amacıyla değil aynı zamanda bu başarıyı ya da başarısızlığı etkileyen 

değişkenler nedir ve öğrenciler nasıl bilişsel düzeyde daha yüksek seviyelere çıkarılabilir 

konularıyla da ilgilenmektedir. TIMSS değerlendirmesinde üst bilişsel basamakta bulunan 

öğrenci sayısını arttırdığı ülkelerde ekonomik de gelişme gösterdiği çıkarımı yapılmaktadır. 

Bu nedenle ülkelerin başarı sıralaması önemli bir yer teşkil etmektedir (Oral & McGivney, 

2013). Tablo 1’de 2015 yılında katıldığımız PISA ve TIMSS sınavlarında Türkiye’nin puan ve 

sıralaması verilmektedir (Eurydice Türkiye Birimi, 2011).

                Tablo 1:     TIMSS ve PISA sınavında Türkiye’nin puan ve sıralaması

YIL MATEMATİK FEN
Ülke 
puanı

Ülkelerin 
ortalaması

Sıralama Katılan 
ülke 

sayısı

Ülke 
puanı

Ülkelerin 
ortalaması

Sıralama Katılan 
ülke 

sayısı

TIMSS 2015 458 500 24 39 493 500 21 39
PISA 2015 420 461 50 72 425 464 54 72

Tablo 1’de görüldüğü gibi ülkemizin başarı durumu ortalama değere yakındır. Bu sıralamanın 

daha yukarıya çıkabilmesi için temel bilimlerin önemi üzerinde daha fazla durulmalıdır. 
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Ülke ekonomisinin gelişmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakalayabilme ve 21. yy 

becerilerine sahip bireyler yetiştirebilmek için fen/bilim alanlarına eğilim arttırılmalıdır. Bu 

alanların yanı sıra mühendislik (tasarım) ve teknolojinin de eğitimdeki önemi yadsınamaz. Fen 

Bilimleri Öğretim Programında (MEB, 2013) öğrencilere kazandırılması gereken bilgi, beceri, 

duyuş ve Fen, Teknoloji, Toplum, Çevre (FTTÇ) kazanımlarının fen, teknoloji, mühendislik ve 

matematik entegrasyonunun sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Fen ve mühendislik 

uygulamaları ilişkisinde bilimsel süreç becerileri olan araştırma yapma, gözlem yapma, veri 

toplama, değişkenleri kontrol etme gibi beceriler gelişirken; mühendislik tasarımı geliştirme 

sürecinde analiz yapmak için veri toplama, tasarımların değerlendirilmesi gibi beceriler 

geliştirilebilir (Bozkurt Altan, Yamak, & Buluş Kırıkkaya, 2016). Teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte çağa uyum sağlayan bireyler yetiştirebilmek ve teknolojiyi eğitime doğru biçimde 

dâhil edebilmek önem kazanmıştır (Çepni, 2017). 

Ülkemizde STEM alanları olan fen /bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji 

alanlarına olan eğilime bakıldığında azalma olduğu görülmektedir. STEM  alanlarını tercih 

eden bireylerin 2000 yılında %85,63, 2010 yılında %27,88 ve 2014 yılında %38,23 olduğu 

“STEM Eğitimi Türkiye Raporu” (2015) açıklanmıştır. Ayrıca STEM etkinliklerine katılan 

öğrencilerden erkeklerin STEM alanlarını tercih etme oranlarının (%81,39) kızlara göre 

(%18,61) daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ülkemizin gelişen dünyaya uyum sağlayabilmesi 

için STEM alanlarına olan ilginin ve insan kaynağının kalitesinin eğitim ile arttırılması 

gerekmektedir. Bilim/fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimin kalitesi 

arttırılması için bireyler bu alanları bir arada sentezleyebilmeli ve gelecekteki mesleklerinde 

bu çalışma biçimini devam ettirebilmelidir. Bu durumun bütünleşik STEM eğitimiyle mümkün 

kılınabileceği ön görülmektedir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015).
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Şekil 2:     Bütünleşik STEM Eğitimi (Akgündüz, ve diğerleri, 2015)

Eğitimin niteliğinin arttırılması adına ülkeler bilim/fen, teknoloji, mühendislik ve 

matematik alanlarında birçok yenilik yapmışlardır. Yapılan çalışmaların arasında son 

dönemde popülerliği artan yaklaşım ise STEM eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi; Bilim 

(Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) 

kelimelerinin İngilizce olarak baş harflerinin kısaltmaları ile ortaya çıkmıştır (Şekil 2). STEM, 

disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerin kaliteli öğrenme, yaşam becerilerin arttırma, 

üst düzey ve eleştirel düşünmeyi kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır (Yıldırım & Altun, 2015). 

Çorlu, Capraro ve Capraro (2014) STEM eğitimini, öğrenci ve öğretmenlerin günlük hayat 

deneyimleri sonucunda merkezde buluna disipline ait bilgi ve becerilerin diğer STEM 

alanlarıyla ilişkilendirilerek öğretilmesi olarak tanımlar. Çepni (2017) ise STEM eğitimini 

ayrılmış disiplinleri temel alan geleneksel anlayış yerine, disiplinlerin bütünleştirilmesini 

öngören; iki veya daha fazla alanın, disiplinler arası bir anlayışla, öğrenimi ve öğretimi olarak 

tanımlar.

Mühendislik
(Engineering)

   Fen
(Science)

Matematik
    (Math)

   Teknolojij
(Techonology)
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1.5. ABD’de STEM Eğitimi

Günümüzde STEM yaklaşımının politik, popüler ve pedagojik STEM olarak ele 

alındığı görülmektedir (Çorlu ve Çallı,2017, Çepni, 2017). Bu boyutlardan bakıldığında STEM 

anlayışının doğuşu öncelikler politik olarak ele alınmaktadır. Ülkeler ekonomik, teknolojik ve 

endüstriyel gelişmişlik seviyelerini yüksek sıralara taşımak için eğitim kalitesini arttırmak 

adına reformlar yapmışlardır. Bu alanda öncülüğü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yapmıştır. 

National Research Council  tarafından fen bilimleri müfredatında yapılan reformlar da eğitimde 

niteliğin arttırılması hedeflenmiştir. Bu reformlara ihtiyaç duyulmasının nedeni fen/bilim, 

teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında yeterli iş gücünün bulunamaması, verilen 

eğitimdeki becerilerin geleceğin mesleklerinde ihtiyaç duyulan becerilerle örtüşmemesidir. 

Bu konuyla ilgili ABD’de birçok rapor yayımlanmıştır. National Science Foundation (2014) 

raporunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını meslek olarak seçen bireylerin 

ve eğitim kalitesinin arttırılması gerektiğini belirtmiştir. ABD’de mevcut durumun ortaya 

koyduğu veriler doğrultusunda eğitimdeki fen, matematik ve teknoloji alanları güncellenmiş 

ve mühendislik alanı okul dışı etkinliklerle eğitime dâhil edilmeye çalışılmıştır (Çepni, 2017).

Daha sonraki süreç olan popüler STEM sürecinde, STEM alanlarındaki iş gücü 

niteliğini arttırmak için eğitim alanlarının bütünleşik bir yaklaşım yerine ayrı ayrı ele 

alınarak arttırılması hedeflenmiştir. Okul dışı ortamlardaki STEM programlarının yöneticiler, 

gönüllü kuruluşlar, vakıf vb. kurumların desteklenmesiyle birlikte gelişme gösterilmiş fakat 

eğitimciler yeterince dahil edilmemiştir (Çepni, 2017). Bu nedenle STEM eğitimleri istenilen 

düzeyde verimli olamamıştır. STEM eğitiminin okul dışı etkinlikler yerine eğitim sistemine 

entegre edilmesi, müfredatta yer alması ve öğretmenlerin disiplinleri bir bütün olarak ele 

alması gerektiği ön görülmüştür. Bu nedenle eğitim sisteminde mevcut durum incelenmiş 

ve öğretmen adaylarının aldıkları eğitimde disiplinleri ayrı ayrı gördükleri ve disiplinler arası 

ilişkilendirme yaparken zorluk yaşadıkları görülmektedir (Çorlu, Capraro, & Capraro, 2014).
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Ayrıca STEM alanlarından biri olan mühendislik alanının bireylere sadece yükseköğrenim 

kısmında verilmesi, STEM alanına yönelik mesleklere talebin giderek azalmasının 

sebeplerinden biri olarak görülmüştür (Çepni, 2017). Bu sebeplerden dolayı disiplinleri 

bireylere ayrı ayrı aktarmaktansa, birbiriyle ilişkilendirerek gerekli becerilere ve nitelikli iş 

gücüne sahip olunacağı yargısına varılmıştır (Gonzalez ve Kuenzi, 2012; Çorlu, Capraro 

ve Capraro, 2014; Şahin, Ayar ve 2014). Bu nedenle STEM eğitiminin temeli, iki veya daha 

fazla disiplinin birlikte ele alınmasına dayanabilir. Bir başka deyişle en az iki alan bütünleşik 

bir yapıda olacak şekilde STEM eğitimi planlanmalıdır. Böylece yetişen bireylerin 21. yy 

becerilerini daha iyi kazanacakları iddia edilmektedir (Becker ve Bork, 2011 Akt. Çepni, 

2017). Ancak STEM tanımı dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılmamaktadır. STEM 

kavramı genel olarak mühendislik alanının fen ve matematikle birlikte öğretilmesi şeklinde 

tanımlanabildiği gibi bilimsel ve mühendislik alanlarında yaratıcılığı kullanarak sistemsel 

düşünme ve problem çözme şekli olarak da belirtilebilir (Çepni, 2017). National Research 

Council (2014) STEM eğitiminin amaçlarını genel olarak şu şekilde belirtmiştir; 

1. STEM alanlarında kariyer yapan öğrencilerin sayısını arttırmak ve bu alanlardaki 

kadınların ve azınlıkların katılımını arttırmak.

2. STEM alanında yetenekli iş gücünü arttırmak ve bu iş gücündeki kadınların ve 

azınlıkların katılımını arttırmak.

3. Öğrencilerde STEM okuryazarlığını artırmak.

Bu amaçlar doğrultusunda, National Science Foundation bünyesinde mühendislik 

eğitimi K-12 eğitim sistemine dahil edilmiştir. Böylece mühendislik eğitimine verilen önem 

arttırılmıştır. ABD’de öğretim programı olan The Next Generation Science Standards (NGSS) 

da, fen, matematik ve mühendislik alanlarını ilişkilendirerek ortaya konmuş ve böylece 

giderek önem kazanmıştır. Ancak mühendislik alanının uygulama merkezli olması ve kaynak 

sıkıntısının olmasından ötürü etkin bir entegrasyon sağlanamamıştır. Ayrıca öğretmen 

eğitiminin bu alanda yetersiz olması tespit edilmiş ve bu kısımdaki eksiklik hizmet içi eğitimler 

ve mesleki çalıştaylarla giderilmeye çalışılmıştır (Çepni, 2017). 
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ABD’de STEM eğitiminde öğrencilerin ilkokuldan itibaren fen/bilim, mühendislik, teknoloji 

ve matematik alanlarındaki bilgi ve becerilerini kullanarak problemlere çözüm üretmeleri 

ve bu alanların ayrı ayrı değil bütünleştirilerek öğretilmesini temel almıştır. Ayrıca STEM 

eğitimlerinde, öğrenme probleme dayalı olduğu için daha kalıcıdır (Hmelo-Silver, Duncan 

ve Chin, 2007 Akt. Çepni,2017). STEM eğitiminde gelişen teknolojiye yetişebilmek adına 

bilgisayar öğretmenlerini yetiştirmeyi hedefleyen projeler geliştirilmiştir. Ayrıca azınlıkların 

ve kadınların sektördeki yüzdesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır (Çepni, 2017).

Bu çalışmalar kapsamında ABD’de birçok üniversite ve okul bünyesinde STEM 

merkezi kurulmuştur. Bu okullar özellikle proje-bazlı öğrenme ve mühendislik tasarım süreci 

gibi yenilikçi pedagojilerin uygulandığı okullar olarak öne çıkmaktadırlar. ABD’de National 

Research Council (2011) tarafından STEM okulları özelliklerine üç şekilde tanımlanmaktadır:

1. Seçici STEM Okulları (Selective STEM Schools)

Bu tür okullar STEM disiplinlerinden bir veya daha fazlası etrafında düzenlenir ve 

seçici kabul kriterleri vardır. STEM alanlarına ilgili, yetenekli ve motive olmuş öğrenciler 

seçilir. Bu STEM okullarının tamamı, öğrencileri STEM alanlarına yönlendirmeye ve 

profesyonel STEM kariyerlerinde başarılı olmaya hazırlayan kaliteli bir eğitim sunar. Uzman 

öğretmenler, müfredat, laboratuvar ekipmanları ve bilim adamlarıyla iş birliği içerisinde 

çalışarak öğrencilerin öğrenmesini desteklerler. Bu okullar çoğu zaman kendi bölgelerindeki 

devlet okullarındaki öğretmen ve öğrencilere mesleki gelişim ve ek programlar sunmaktadır.

2. Kapsayıcı (Inclusive STEM Schools)

STEM disiplinlerinin bir veya daha fazlasını temel alır ancak seçici kabul kriterleri 

yoktur. Bu okullar, daha geniş bir nüfusa hizmet verir ve seçici STEM okullarındaki çalışmalara 

benzer etkinlikler yapmayı hedeflemektedir. Bu okullar, sadece başarılı öğrenciler için değil, 

her sosyoekonomik seviyeden gelen öğrencilerin STEM alanlarına yönelmesini teşvik 

ederler. Kısaca bu okulların amacı öğrencileri STEM alanlarında üniversite eğitimine ve 

kariyere yöneltmek; özellikle azınlık öğrencileri sisteme dâhil etmektir.
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3. STEM Odaklı Kariyer ve Teknik Okulları (Schools With STEM-Focused 

Career And Technical Education)

Bu okullar STEM ile ilgili ağırlıklı olarak lise öğrencilerine hizmet eder ve bölgesel 

merkezlerde, kapsamlı lise ve kariyer akademileri programlarında yer alır. STEM odaklı 

kariyer ve teknik eğitimin önemli bir hedefi, öğrencileri STEM ile ilgili kariyerlere hazırlamaktır; 

öğrencilerin okuldan ayrılmalarını önlemek için katılımı arttırma amacı taşır. Öğrenciler STEM 

ile ilgili kariyer seçeneklerini keşfederler ve geniş kariyer ve teknik eğitim okulları aracılığıyla 

STEM konularının pratik uygulamalarını öğrenirler.

STEM eğitimiyle ilgili yapılan güncellemelerin artı ve eksi yönleri incelenmekte 

ve sorunların giderilmesi için bazı gereklilikler bulunmaktadır. Bu gereklilikler arasında 

öğretmenlerin hizmet içi eğitim ve üniversite-STEM merkezlerinin ilişkisinin arttırılması yer 

almaktadır. Bu tür etkileşimlerin gelişmesiyle STEM eğitimlerinin istenilen seviyeye taşınması 

hedeflenmektedir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015).

1.6. Avrupa’ da STEM Eğitimi

Avrupa’da STEM alanına duyulan ilgi bazı eksikliklerin ortaya çıkmasıyla artmıştır. 

Bulunduğumuz çağa uyum sağlayabilmek için gerekli olan özelliklere sahip bireylerin 

azalması STEM’in önemini arttırmıştır. Avrupa’daki sorunlardan birisi bilişim teknolojileri alanı 

da dahil olmak üzere teknik alanda nitelikli iş gücü sorunudur. Bununla birlikte matematik ve 

fizik alanında bilim insanı sayısının az olması ve STEM çalışmalarını tercih eden kadınların 

oranının düşmesi de STEM eğitimlerine önem verilmesini sağlamıştır. Avrupa’nın bazı 

ülkelerinde STEM ile ilgili genel sorunlar aşağıdaki şekilde verilmiştir.
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Şekil 3:     Bazı Avrupa Ülkelerindeki STEM Alanına Yönelik İhtiyaç

Bireylerin STEM alanına yönelik kariyer planlamaları için teşvik edilmesi Şekil 3’den 

anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenlerin öğrencileri bu alanlara yönlendirebilmesi için gerekli 

niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Avrupa’nın genel yapısına bakıldığında öğretmelerin 

yeterli niteliğe sahip olmadığı görülmüştür. Öğretmenler açısından bu sorunların nedenleri;

•	 Yaş; Avrupa’da yaş grubunun üçte birinden fazlası 50 yaş üstü olması ve öğrenci- 

öğretmen arasındaki yaş farkının giderek açılmasıdır.

•	 Teknoloji; Endüstrideki ve araştırmalardaki STEM gelişiminin hızla artması.

•	 Eğitim; STEM öğretmenlerinin mesleki gelişiminin arttırılması ihtiyacı.

•	 Meslek; STEM öğretmenliği için talebin giderek azalmasıdır (Durando, 2017).

Ülkeler bu sorunları gidermek adına ulusal bilim ve teknoloji stratejileri belirlemişlerdir. 

Avrupa’da hemen hemen her ülkenin STEM alanlarına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. 

Almanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Avusturya, İspanya, Birleşik Krallık ve Norveç’in bilim 

eğitiminde genel bir stratejiye sahiptir (Eurydice Türkiye Birimi, 2011).

Almanya (2012)
Hollanda 
(2011-2016)

Fransa (2011) İsviçre (2009)

200 000 STEM 
Mezunu (Çoğunluk 
mühendis)

Yılda 25 000 Teknik 
Alan Mezunu

40 000 kişilik ihtiyaca 
karşılık 10 000-30 
000 arasında alan 
mezunu

16 000 iş alanı için 
2000 alan mezunu
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Şekil 4:    Bilim Eğitimi İçin Genel Ulusal Stratejiye Sahip Ülkeler

Kaynak: (Eurydice Türkiye Birimi, 2011)

Bilim alanına dair sorunlar stratejilerin oluşmasını sağlamıştır ancak her ülke aynı 

konuya odaklanmamıştır. Örneğin, Almanya, Hollanda ve Norveç kadınların bilime olan 

ilgisini arttırmaya yönelirken Hollanda azınlıklara daha çok odaklanmıştır (Şekil 4). Avrupa’ 

da mevcut politikalar ve uygulamalarla ilgili genel stratejilere bakıldığında bu stratejilerin 

ortaya çıkma nedenleri; bilim çalışmalarına verilen STEM mesleklerine olan ilginin azalması, 

kalifiye araştırmacı ve teknisyenlere artan talep ve ekonomik rekabet gücünün arttırılmak 

istenmesidir.

Genel olarak stratejilerin amaçlarına bakıldığında;

•	 Olumlu bilim imajını teşvik etmek,

•	 Halkın bilimle ilgili bilgisini geliştirmek,
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•	 Okul temelli fen öğretim ve öğrenimini geliştirmek,

•	 Öğrencilerin bilim konularına ilgisini arttırmak,

•	 STEM alanında cinsiyet dengesini sağlamak,

•	 İşverenlere gerekli becerileri kazandırmak.

Bu amaçlar doğrultusunda müfredat reformlarının yapılması, okul dışı kuruluşlarla 

işbirliği içerisinde olunması, bilim merkezlerinin kurulması ve öğretmen eğitiminin niteliğinin 

arttırılması gerekmektedir (Eurydice Türkiye Birimi, 2011). Avrupa’da eğitim trendleri 

arasında;  STEM eğitiminde pek çok farklı girişim bulunmaktadır ancak bütün Avrupa ülkeleri 

farklı alanlara vurgu yapmıştır. Bilim/Fen eğitiminde eğitimin alt kademelerinden itibaren 

bütünleşik bir yapıya gidilmeli ve alanların ayrı ayrı öğretimi ilerleyen eğitim kademelerinde 

yapılmalıdır.  Bir diğer trend ise birbiriyle ilişkili konulara ve uygulamalı alanlara olan eğilimin 

artmasıdır Bu amaçla anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde birçok STEM aktivitesi 

yapılmaktadır. Bilimde daha az başarılı öğrenciler için özel yöntemlerin olmaması ve 

geleneksel değerlendirme yöntemlerinin hala kullanılması genel olarak görülen eğilimlerdir. 

Ayrıca hala birinci kademe öğretmenlerin müfredat odaklı ders işledikleri belirlenmiştir 

(Durando, 2017). Kadınların ve azınlıkların STEM alanlarına ilgisini arttırmak amacıyla çeşitli 

projeler yapılmakta, rehberlik hizmetleri verilmekte ve bilim merkezleri kurulmaktadır. Ayrıca 

öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak için farklı organizasyonlar yapılmaktadır (Çepni, 

2017).

1.7. Çin’ de STEM Eğitimi

Çin de STEM eğitimi bilim, matematik, temel doğal bilimi ve disiplinler arası konuları 

içermektedir. Yükseköğrenim düzeyindeki fen eğitimi, bireylerin bilimsel okuryazarlığını ve 

yaratıcılığını etkilemektedir. Bu nedenle fen eğitimi her zaman Çin›de stratejik bir öncelik 

olarak görülmüştür (Gao, 2013). 1995 yılında Çin’in geniş kapsamlı ulusal kalkınma
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stratejisinde yer alan tarım, sanayi, yüksek teknoloji ve temel bilim araştırmalarını kapsayan 

yeni bir fen ve teknoloji geliştirme hedefi ile ilgili çalışmalarını 2006 yılında tamamlamıştır. 

Çin’in BT stratejileri, (2006-2020) önümüzdeki ulusal strateji ekonomik ve sosyal kalkınma 

hedefleri ile daha iyi uyumlaştırmak için olumlu bir şekilde düzenlemiştir.Fen ve teknoloji 

alanlarının Çin toplumunda oynadığı üç önemli rol bulunmaktadır. İlk olarak, fen ve teknoloji 

alanları, sosyal ve ekonomik kalkınmanın kaynağıdır. İkincisi, bilimsel yenilik, ekonomik 

kalkınmanın dönüşümünü hızlandıracaktır. Üçüncüsü, fen ve teknoloji alanlarındaki bilgi 

ve beceriler değil aynı zamanda ulusal kültür ve ruh ile de yakından ilgilidir. Çin toplumu 

daima fen eğitimine büyük önem vermiş ve devletin temel taşı olarak görmüştür. Çin’de 

örgün eğitim, temel eğitim ile yükseköğretime ayrılmıştır. Ortaöğretim ikinci sınıf mezunları, 

uzmanlık eğitimi veya mesleki alanda eğitimlerine devam edebilmek için orta öğretim 

okullarına giriş sınavına girmelidirler. Sınav, Çin, matematik, yabancı dil, politika (açık-kitap), 

fizik ve kimya konularını içerir. Üç yıllık orta öğretim eğitiminde, öğrenciler 11.sınıfın başında 

sanat ve bilimden oluşan iki bölümden herhangi birini almaya karar vermelidirler. Çin’deki 

fen derslerini seçen öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji alanlarında zorunlu ders olarak 

çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Matematik, her iki bölümdeki öğrenciler için zorunlu bir 

konudur. Mezuniyet belgesi almak için tüm öğrencilerin 11. Sınıf Sonuna kadar mezuniyet 

Sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav dokuz ana konudan oluşur; bunların arasında STEM 

ile ilgili fizik, kimya, biyoloji ve matematik konuları bulunmaktadır (Gao, 2013).

Çin’de geleneksel kültürün etkisi altında, bilimin öğretilmesi ve öğrenilmesi, kendine 

has özellikleriyle gelişmiştir. Öğretmen merkezli, teoriye odaklanmış, ulusal sınav odaklı ve 

ödev eğitim sisteminin bir parçasıdır. Aynı zamanda sistemde, sınıf sonrası etkinlikler ve 

ebeveynlerin aktif katılımını da içerir. Fen bilgisi öğretmenleri, hizmet öncesi veya hizmet içi 

öğretmen eğitimi sonrasında ders planlama ve deneyim değişimine büyük önem vermektedir. 

 Çin eğitim sisteminin müfredatı incelendiğinde, bilim ve matematiğin her ikisinde de 

eğitimin üç kademesinin her birinde öğretilecekler ulusal standartlara sahiptir. Ders kitapları, 

materyaller, öğretmen hazırlığı ve mesleki gelişim bu standartlara açıkça uymaktadır. 



29

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

Standartlaştırılmış metinlere ve öğretim planlarına verilen önem, ulusal sınav sistemiyle 

bağlantılıdır. Çin›deki müfredat, güçlü temel bilgisi üzerine odaklanmaktadır (Gao, 2013).

Çin’deki eğitim uzmanları, öğrencilerin bağımsız düşünme eksikliği konusunda 

büyük endişe duymaktadırlar. Bu, Çin’deki dersler ‹grup temelli, öğretmen ağırlıklı, oldukça 

yapılandırılmış bir pedagojik kültür› temeline yerleştirilmiştir. Öğretimde kullanılan temel 

yöntem derslerdir. Çin’de bir fen öğretmeninin tüm sınıfa hükmetmesi ve hazırlanan 

derslerini baştan sona son sınıfına kadar sunması oldukça yaygındır. Derslerde, öğrenciler 

sınırlı bir sürede (genellikle 45 dakika) çok bilgiye maruz kalırlar. Bu yöntem aynı zamanda 

bir öğretmenin dersi daha iyi kontrol etmesini sağlar. Bununla birlikte, öğrencilerin katılımının 

olmaması ve öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarındaki farklılıkların ihmal edilmesi bu 

sistemdeki eksikliklerdir. STEM alanında daha aktif rol oynamak adına müfredat ve eğitim 

sisteminde reformlar yapılmıştır. Bu yeni müfredat reformunda araştırmaya dayalı öğretim ve 

öğrencilerin bilimsel okuryazarlığının geliştirilmesine odaklanılmıştır. Özellikle, fen konularıyla 

müfredatta «öğrencilerin bilimsel okuryazarlığını geliştirmek», «tüm çocuklar için bilim» ve 

«araştırma yoluyla bilim öğretmek» hedefleri yer almaktadır. Bu hedefler yalnızca STEM 

eğitimi reformlarındaki uluslararası trendlerle değil, aynı zamanda Çin’deki hızlı ekonomik 

gelişme ve toplumsal değişmelerin yarattığı ihtiyaçlarla da uyumludur. İçerik, öğrencilere 

bilimin daha geniş resimlerini göstermek için temalar ile yeniden yapılandırılmıştır. Genel 

olarak bilim içeriğini güncellemek için iki yaklaşım uygulanır; biri eski bilim içeriğini bilimdeki 

son gelişmelerle değiştirmek; diğeri ise bilim içeriğini öğrencilerin günlük yaşantılarında 

karşılaştığı teknoloji ile birbirine bağlamaktır. Yeni müfredat daha esnek bir yapıya 

sahiptir ve farklı öğretim yöntemlerine yer vermektedir. Çinli öğrenciler, gerçek bilgide ve 

karmaşık algoritmik işlemler yapma konusunda sorun yaşamasalar da, mevcut sistemde 

yaratıcılık ve bilimsel araştırma yapma becerisinin yeterince verilemediği düşünülmektedir. 

Öğretmenler, öğrencilerin bireysel özelliklerine daha fazla dikkat etmeli, öğrencileri kendi 

aktif öğrenmelerinde teşvik etmeli ve öğrencileri proje çalışmasına dâhil ederek el becerilerini 

geliştirmeleri hedeflemelidir.
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Yeni müfredat, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerine daha fazla ağırlık 

vermektedir.   Müfredat reformlarının uygulanmasına uyacak öğretmenlerin öğretim 

yöntemlerini değiştirmek ve öğrencilerin sorgulama, eleştirel düşünme ve yaratıcılığın 

geliştirilmesi yoluyla aktif katılımda bulunmalarını önemsemektir. 

Bilim konularında yetenekli öğrencileri tanımlamak ve yetiştirmek için Çin’deki en 

önemli orta öğretim okullarında ‘Deneysel Bilim Sınıfı’ (SEC) özel bir eğitim programı olarak 

düzenlenmiştir. SEC’in amacı, yetenekli öğrencilerin Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na 

katılmaları için özel eğitim sunmaktır. SEC, doğal bilim öğreniminde büyük ilgi ve potansiyele 

sahip seçkin öğrencileri seçmeyi ve onları bilim alanında yaratıcılık ve araştırma kapasitesiyle 

gerçek yeteneklere dönüştürmeyi hedeflemektedir. SEC, genel kıdemli orta öğretim standart 

müfredatından farklı, okul tarafından tasarlanmış müfredatları kullanmaktadır. Bu özel 

müfredat bireyselliğe ve esnekliğe vurgu yapar (Gao, 2013).

Geleneksel sınıf içi öğrenime ek olarak, haftada en az bir kere orta öğretim 

öğrencileri, sınıf sonrası etkinliklerde yer alırlar. Öğrencilerin yüzde 90’dan fazlası kişisel 

özellikleri doğrultusunda bu faaliyetlere katılmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler 

farklı ve kullanışlı bilgi ve beceriler kazanırlar. Okul sonrası faaliyetleri sağlayan iki tür 

faaliyet vardır. Biri akademik konulara ağırlık verir ve öğrencilerin ilgisine göre düzenlenirken 

diğeri öğrencinin bilgisinin uzatılmasına daha fazla önem verir. Çin’de STEM’e bağlı orta 

öğretimin mevcut özellikleri, köklü geleneksel Çin kültürüyle yakından ilişkilidir. Çin’deki 

öğretmenler, ebeveynlerin yanı sıra otorite figürü olarak görülür ve bu nedenle, çoğu okulda 

sıkı sınıf disiplini hâkimdir. Öğrenciler koşulsuz olarak öğretmenlerin taleplerine uyarlar ve 

öğretmenlerin bilgisinden şüphe etmezler. Bu nedenle konuları öğretmenlerle tartışmaya 

cesaret edemezler. Buna ek olarak, Çin halkı kitaplardan edinilen bilgiye önem verir. İnsanlar 

teorinin öğrenilmesine saygı duyar, ancak pratik deneysel becerileri ihmal edebilirler. Bu 

kültürel faktörler öğrencilerin sınıfta öğrenmeyi garanti etmelerine ve sınavlarda iyi sonuçlar 

almalarına yardımcı olur.
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Bununla birlikte, eleştirel düşünce ve yaratıcılığın geliştirilmesinde bir engel olabilir (Gao, 

2013).

1.8. Avustralya ve Brezilya’da STEM Eğitimi

Avustralya

Öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisinin azalması nedeniyle STEM’e yönelik eğilim 

artmıştır. Özellikle matematik ve mühendislik alanlarında yeterli iş gücü olmaması ülkenin 

ekonomik güvenliği açısından endişe oluşturmuştur. Bu sorunları gidermek için birçok ulusal 

rapor yayınlanmıştır. Öğrencilerin STEM alanlarındaki becerilerinin arttırılmasını hedefleyen 

bu raporların temel amaçları aşağıda belirtilmektedir;

•	 Öğrencilerin STEM alanlarındaki bilgi ve becerilerin arttırmak için çalışmalar yapmak,

•	 STEM alanında öğretmen kapasitesini arttırmak,

•	 Okullardaki STEM çalışmalarına kaynak ayrılması,

•	 STEM alanına katkı sağlanması için yükseköğretim-iş dünyası arasında işbirliği 

sağlamak,

•	 STEM alanındaki araştırmaları desteklemek (Çepni, 2017).

Bu çalışmalarda lider öğretmenler önderliğinde 200’ün üzerinde öğretmen STEM 

uzmanı olarak yetiştirilmiştir. STEM öğretim programında problem çözümüne dayalı, 

yaratıcı ve mühendislik uygulamalarını ön plana alan bir reform yapılmıştır. Ayrıca öğretmen 

kalitesinin arttırılması ve öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme temelli yaklaşımla eğitilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte kurumlar arası işbirliğinin öğrencilere yaratıcılık, 

problem çözme becerisi ve öğrenme tecrübesi kazandıracağı düşünülmektedir. Bu amaçla 

AR-GE’ye verilen önem arttırılmış, iş dünyası-okullar, federal hükümet-eyalet-bölgesel 

yönetim arasındaki iş birliği arttırılmıştır (Çepni, 2017).
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Brezilya

Brezilya genç nüfusa sahip olmasına rağmen ekonomik anlamda daha ileriye gidebilmek 

adına STEM eğitimine önem vermiştir. Bu amaçla “STEM Brasil” ve “ Science without 

Borders” adıyla iki program uygulamaya konulmuştur. “Science without Borders” 

programının amacı, STEM alanında öğrencilere uluslararası eğitim ve araştırma tecrübesi 

kazandırmakken; “STEM Brasil”, STEM öğretmenlerinin hizmet içi eğitimini kapsamaktadır. 

Bu program öğretmenlere STEM alanında gerekli yetkinlikleri sağlamak için düzenlenmiştir 

(Çepni, 2017).

1.9. Türkiye’de STEM Eğitimi

Türkiye’nin TIMSS ve PISA sınav performansları incelendiğinde daha üst seviyelere 

çıkabilmesi ve ekonomik anlamda daha ileri seviyelere ilerleyebilmemiz için STEM eğitimini 

öncelikli olarak ele alınması gerektiği “STEM Alanında Eğitim Almış İş Gücüne Yönelik 

Talep ve Beklentiler Araştırması” adlı TUSİAD (2014) raporunda belirtilmiştir. Ülkemizde, 

STEM eğitimine yönelik alanlardan mezun olanların çalıştırılma oranının ortalama %19 

olduğu tespit edilmiştir (TÜSIAD, 2014). ÖSYM’nin verileri incelendiğinde, Türkiye’de STEM 

alanından mezunların oranının da %19 olduğu görülmektedir (ÖSYM, 2014). Şirketlerin 

alan katkıları incelendiğinde, STEM alanında çalışanlar ile STEM dışı alanlarda çalışanlar 

arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiş ve ülkemizin STEM eğitimi stratejisi 

olması gerektiği vurgulanmıştır (TUSİAD, 2014). STEM eğitimi için ulusal genel bir strateji 

olmamasına rağmen 2015-2019 Stratejik Planında Türkiye’de STEM’in güçlendirilmesine 

yönelik amaçlar olduğu görülmektedir. TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu) tarafından hazırlanan 2011-2016 Bilim Teknoloji Kalkınma Planı, öğrencilerin STEM 

eğitimini destekleyici çalışmaları vurgulamaktadır  (Baran, Canbazoğlu-Bilici, & Mesutoğlu, 

2015). Ulusal Bilim ve Teknolojileri Politikaları Strateji 2003-2023 belgesinde eğitim alanıyla 

ilgili hedefler;
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 “Eğitim alanında, bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren; bireysel farklılıkların 

gözetilmesi ve değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde 

kendini geliştirebildiği; zaman ve mekân kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme 

teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve 

insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olmak” şeklinde tanımlanmıştır.

Belirlenen stratejilerin içeriği incelendiğinde STEM alanında eğitim görecek öğrenci 

sayısını artırma, istihdam yaratma, Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi, eğitimin niteliğinin 

artması ve öğrencilerin 21.yy becerilerin sahip olması beklenmektedir (TUSİAD, 2014). 

Ayrıca bilim eğitiminin ilkokul ve ortaokul düzeyinde bilim fuarları, gençler için uzay bilimleri, 

matematik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yapılacak etkinliklerle ve bilim merkezlerinin 

faaliyetlerinin desteklenmesi önem taşımaktadır (TUBİTAK, 2004).

STEM çalışmalarının arttırılması amacıyla ülkemizde birçok proje yapılmaya

başlanmış ve bilim merkezleri açılmıştır. Ülkemizde yapılan projelere örnek olarak İstanbul 

Aydın Üniveristesinin “STEM For Disadvantaged Students Especially Girls” Projesi 

dezavantajlı öğrenciler ve özellikle kızların STEM alanlarına ilgilerini artırmak için uygulanmıştır. 

Bununla birlikte Aziz Sancar’ın “Girls In STEM” 6. sınıfa giden ilköğretim kız çocuklarında 

küresel eğitim, bilim ve kültür alışverişi konularında farkındalık sağlamak amacıyla faaliyete 

geçirilmiştir. Özellikle üniversiteler STEM konusunda çalışmalara başlamıştır. Bu konuda 

Hacettepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin girişimleri 

bulunmaktadır.

STEM alanlarının gelişmesi yükseköğrenim kurumlarının ve projelerin önemi büyük 

olsa da kapsamlı ve nitelikli bir STEM eğitimi için öğretim programının 21.yy becerilerini 

içermesi gerekmektedir. 
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2005 yılından itibaren güncellenen programlar uygulanmaya başlamıştır. Programın amacı, 

öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerileri kendilerinin yapılandırması gerektiğini, 

öğretimin okul ve öğrenci merkezli olmasını, okul öğrenmelerinin önem kazanmasını 

belirtir. Buna göre sınavların öğretim programlarındaki kazanımlara göre yapılması gerektiği 

belirtilmiştir (MEB, 2008). Eğitim sisteminde yer alan öğrenci yerleştirme sınavlarının içeriği 

ve uygulanması zaman içerisinde değişikliğe uğramış ve eğitimde kalitenin arttırılması 

hedeflenmiştir. 2012 yılında değişen eğitim sistemiyle birlikte ortaöğretime geçiş sınavlarında 

da süreç içerisinde değişiklikler meydana gelmiştir. 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte 

ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Böylece ortaöğretimde bulunan öğrenci 

sayısının arttırılması hedeflenmiştir (MEB, 2014). 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren 

uygulamaya başlanan yeni sistemde öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak 

değil, öğrenme süreciyle bütünleşmiş biçimde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu 

sistem, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmayı, ülke çapında 

müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamayı, öğretmenin meslekî performansını artırmayı 

ve okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmayı amaçlamaktadır (MEB, 2013). 21.yy 

becerilerini içeren müfredatta yaratıcılık, kritik düşünebilme, iletişim, iş birliği ve problem 

çözme gibi beceriler yer almalıdır. Bu beceriler hem verilen bilgileri yorumlayabilmek hem 

de iş esnasında uygulayabilmek için önemlidir. Bununla birlikte müfredatta yer alan bilgiler 

gerçek hayatla bağlantılı olmalıdır. İş hayatında ihtiyaç duyulan özelliklerin karmaşık olması, 

bireylere kazandırılması gereken karakter özelliklerini de etkilemektedir. Örneğin, bireyler 

çok bileşenli, oyuncuları ve kuralları sürekli değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmeli, 

negatif etkiler sonrasında toparlanabilmeli ve empati kurabilmelidir. Müfredatta ayrıca bilgi 

transferinin gerçekleştirilmesi, tecrübenin oluşturulması, yaratıcılığın arttırılması ve ömür 

boyu öğrenme alışkanlıklarının kazandırılması vb. özellikleri kazandırmaya yönelik çalışmalar 

yer almalıdır (TUBİTAK, 2016). Bu özelliklere sahip bir müfredat geliştirebilmek için, öğretim 

programında güncellemelere gidildiği ve STEM anlayışına yönelim olduğu görülmektedir. 
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Ülkemizde fen bilimleri öğretim programı incelendiğinde; bilimsel süreç becerileri, 

analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması 

becerilerine yer verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) 

ve duyuşsal becerilere ilişkin kazanımlar yer almaktadır (TTKB, 2013). Ayrıca STEM eğitiminin 

de birlikte yürütülebileceği araştırma-sorgulama temelli eğitime odaklanmaktadır. Ancak 

ülkemiz eğitim programlarında STEM disiplinlerinden fen, teknoloji ve matematik kazanım 

ve uygulamalarına yer verilmesine rağmen, mühendislik alanına doğrudan vurgu yapılmadığı 

görülmektedir (Yıldırım & Altun, 2015).

STEM alanının gelişmesi için müfredatta entegrasyonunun yanı sıra STEM 

merkezlerinin kurulması da büyük önem taşımaktadır (MEB, 2016). STEM konusunda 

çalışmalar ilk olarak Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 

yapılmıştır. Her iki üniversite de kendi bünyesinde bir STEM eğitim merkezi açmıştır 

(Akgündüz, ve diğerleri, 2015). Bahçeşehir Üniversitesi tarafından STEM öğretmeni eğitim 

programı uygulanmaktadır. Bu program ile STEM’e uygun bir öğretmen eğitimi ve taslak 

STEM öğretim programı oluşturulmuştur (Bahçeşehir Üniversitesi, 2016).  Bu girişimlerin 

yanı sıra faklı üniversiteler ve il milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle STEM merkezleri 

açılmıştır. Bu merkezler STEM eğitimini yaygınlaştırma ve bu alanla ilgili araştırma imkânı 

sağlamaktadırlar. Ayrıca öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitimler ve müfredata entegrasyon 

açısından etkin bir rol üstlenebilirler (Çepni, 2017). Bilim merkezi (STEM) etkinliklerinin 

uluslararası sınavlar için faydalı olabileceği sonucunu belirten araştırmalar bulunmaktadır 

(Koyuncu & Kırgız, 2016). Bu nedenle STEM merkezlerinin sorumlulukları belirlenmeli ve 

diğer kurumlarla iş birliği içerisinde olmaları sağlanmalıdır.
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STEM merkezlerinin yanı sıra, öğrencilerin okul dışındaki etkinliklerde yaptığı 

faaliyetlerde STEM eğitiminin niteliğine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin okul dışında STEM 

merkezlerinde faaliyet, müze ziyaretleri vb. çalışmalarda bulunmaları disiplinler arası bütüncül 

bir yaklaşımla istenilen becerileri kazanmalarını sağlayabilmektedir. Türkiye’de dezavantajlı 

bölgelerden gelen 6. sınıf öğrencileri için okul dışı bir STEM eğitim programının etkinliği 

incelenmiştir. Çalışma, öğrencilerin programda uygulanan STEM faaliyetleri hakkındaki 

algılarını araştırmıştır. STEM etkinliklerinin, öğretmenlere ve öğrencilere, işbirliğine dayalı, 

uygulanan ve proje tabanlı öğrenme etkinlikleri ile sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenmesini de 

genişletmesine yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Baran, Canbazoğlu Bilici, Mesutoğlu, 

& Ocak, 2016). STEM etkinliği içerikli okul sonrası etkinliklerin öğrenciler üzerindeki 

etkilerine bakıldığında STEM-FeTeMM ile ilgili okul sonrası etkinliklerin iş birliğine dayalı 

bilimsel araştırmalara yönelik ve 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine katkı yapabilecek 

potansiyelde olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca okul sonrası program etkinliklerinin, STEM-

FeTeMM okuryazarlığını geliştirmek için bir yöntem olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 

Bunun nedeni bu etkinliklerde öğrencilerin gerçek hayat sorunları ile karşı karşıya getirilmesi 

ve bu problemleri çözmek için becerilerini geliştirme olanağının sağlanmasıdır (Şahin, Ayar, 

& Adıgüzel, 2014)

Ülkemizde 2018 yılında yenilenen müfredat çalışmaları kodlama, robotik gibi yeni 

alanlarında eğitime entegrasyonunu sağlamıştır. Müfredatta daha çok gerçek yaşam 

problemlerine yer verilmiştir. Uygulamaların etkinleştirildi öğretim programları disiplinler arası 

çalışmayı da öngörmektedir. Ülkemizde yapılan STEM çalışmalarının öğrenciler üzerindeki 

etkisine bakıldığında; bu etkinliklerin öğrencilere istenilen beceri ve özellikleri kazandırıp 

kazandırmadığı ve yapılan çalışmaların amaca uygunluyu dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin 

STEM-FeTeMM etkinlikleriyle ilgili görüşlerinin araştırıldığı bir araştırma da öğrenciler STEM-

FeTeMM etkinliklerinin birçok açıdan fayda sağladığını, bu alanlarda kendilerini geliştirmek 

istediklerini ve derslerin STEM-FeTeMM etkinlikleriyle işlenmesi gerektiği konusunda olumlu 

görüşler bildirmişlerdir (Gökbayrak & Karışan, 2017).
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Öğrencilerin STEM-FeTeMM etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri ve fen derslerine karşı 

tutumlarına etkisinin incelendiği araştırmada, öğrencilerin tutum ve becerilerin STEM 

etkinlikleriyle olumlu yönde geliştiği sonucuna ulaşılmıştır (Yamak, Bulut, & Dündar, 2014). 

STEM alanları olan mühendislik ve bilim uygulamalarının, müfredatta yer alan fen okuryazarlığı, 

fen bilimlerine ilişkin bilgi ve becerileri, olumlu tutum, algı ve değerlerin gelişmesine katkıda 

bulunan bir STEM etkinliği (fırıldak etkinliği) incelenmiştir. Araştırmanın sonunda bu tür 

etkinliklerin istenilen becerileri öğrencilere kazandırabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Gencer, 

2015). Pekbay (2017) araştırmasında STEM-FeTeMM etkinliklerinin öğrencilerin günlük 

yaşama dayalı problem çözme becerilerini geliştirdiğini tespit etmiş ve uygulama yapmanın 

öğrencilerde olumlu yönde gelişime sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler, STEM-

FeTeMM etkinlikleriyle ilgili eğlenceli olduğu,  grup çalışması ve etkinlikte fen kavramlarını 

öğrendikleri görüşlerini belirtmişlerdir. Diğer taraftan öğrenciler bazı malzemeden kaynaklı 

sebeplerden dolayı ve tasarım kısımlarıyla ilgili olumsuz görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin 

mühendislik /tasarım alanında olumsuz görüş bildirmelerine rağmen Yıldırım ve Altun 

(2015) incelemesinde derslerde STEM eğitimi ve mühendislik/tasarım uygulamalarına 

yer verilmesinin öğrenci başarısını geliştirdiğini tespit etmiştir. Yıldırım ve Selvi (2017), 

STEM uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, derslerine yönelik motivasyonları 

ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine olumlu etki yaptığı bulmuştur. Ancak STEM uygulamaları 

ve tam öğrenmenin STEM tutum ve fen derslerine yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri 

üzerinde olumsuz etki yaptığı görülmüştür. STEM etkinliklerinin öğrencilerin bu alanlara 

karşı ilgi ve tutumunu olumlu yönde geliştirdiğine dair ülkemizde araştırmalar yapılmaktadır 

(Gülhan & Şahin, 2016).
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Bu bölümde araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları, etkinliklerin 

ve veri toplama araçlarının uygulanması, veri analizi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmanın amacı MEB K-12 öğrencilerinin Türkiye’de yapılan STEM etkinliklerine 

yönelik anlayışları, STEM alanlarına dair tutumları ve davranışlarının etkisini incelemektir. 

STEM etkinliklerine katılan öğrencilere nicel anket uygulanmış ve nitel görüşme yapılmıştır. 

Nicel anket sonuçları incelendikten sonra STEM yaklaşımı ile ilgili farkındalığın fazla olduğu 

yaş grubu tespit edilmiş ve STEM farkındalığı olan öğrenci yaş grubu ile okullarında nitel 

görüşmeler yapılmıştır. 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması modeli 

kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, grubun belirli özelliklerini incelemek için verilerin 

toplanmasını amaçlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 

2014). Yapılacak araştırmada STEM etkinliklerine yönelik olarak öğrencilerin tutum ve 

davranışlarını incelemek adına veriler toplanmıştır. Toplanacak olan veriler MEB-K12 

öğrencilerinden https://tr.surveymonkey.com/ anket toplama aracı ile elde edilmiştir. 

Tarama araştırması birçok bireyden oluşan örneklemdeki bilgiyi sunmasıyla önemli 

bir avantaj sağlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2014).  

Bu çalışmada yapılması planlanan bir diğer araştırma modeli ise nitel araştırma modeli 

olan eylem araştırmasıdır. Eylem araştırmaları ortamlar ya da durumlarla ilgili genellemelere 

diğer araştırmalara göre daha az yer verir. Ancak, eylem araştırmalarında, katılımcıların 

dâhil oldukları belirli bir etkinlikle ilgili bilgi edinmeyi amaçlar. Ayrıca katılımcıların çalışmaya 

aktif olarak katılması eylem araştırmasının bir diğer avantajıdır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

II. YÖNTEM
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Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2014). Bu araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde 

hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanılması söz konusu olup araştırma karma modelde 

yapılmıştır. Karma model, hem nicel hem de nitel araştırmanın olduğu bir modeldir (Karasar, 

2004).

2.2. Evren ve Örneklem

Bu araştırma da 2016-2017 eğitim-öğretim yılında STEM etkinliklerine katılan 

MEB-K12 öğrencileri araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Verilerin toplanma aşamasında 

eğitim-öğretim yılının sona ermesinden kaynaklanan zaman sınırlılığından dolayı örneklem 

kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir okullardan seçilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2014). Bu nedenle uygun örnekleme araştırmada kullanılmıştır. 

Uygun örnekleme de araştırma için uygun ve gönüllü olan belli bir çalışma grubu seçilmiştir 

(Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012, s. 99-100). 

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket oluşturulmuştur. Oluşturulacak olan 

ankette 4 tane demografik bilgi sorusu (1-Cinsiyet, 2-Okulun bulunduğu il, 3-Yaş, 4-Okul adı), 

5. soru 20 likert tipi madde öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutum ve davranışlarını 

belirlemek amacıyla sorulmaktadır. Bu maddelerden 10 tanesi öğrencilerin tutumunu tespit 

etmeye yönelik, 10 tanesi STEM etkinliklerindeki davranışlarını tespit etmeye yöneliktir. 

Anketin son bölümünde STEM etkinlikleri ile mevcut durumu tespit etmek için sorular 

yazılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında ise öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik görüşlerini 

belirlemek amacıyla 5 adet açık uçlu soru sorulmuştur.

Anketin geçerlik ve güvenirliği için akademisyenlere danışılmıştır. Nitel görüşme 

soruları uzman akademisyenlere danışılarak oluşturulmuştur.
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2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Nicel Verilerin Toplanması ve Analizi

Nicel araştırmada, oluşturulan anket Milli Eğitim Bakanlığı İl MEM resmi internet sayfası 

ve sosyal medya gruplarında https://www.surveymonkey.com/ adresinde oluşturulan web 

linkiyle duyurulmuştur. Ankete 13.958 kadar öğrenci katılmış olup, kayıp değerlerin verilerin 

% 15’inden az olması nedeniyle  ortalama değer atama yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 

Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2014). Kayıp veri varlığında ortalama ile değer 

atama yönteminde kayıp olmayan veriler kullanılarak ortalama hesaplanarak kayıp veriler 

ortalamalarla değiştirilebilir. Kayıp veri hakkında herhangi bir bilgi yoksa bir değişkenin 

değeri hakkında en iyi tahmin yöntemi ortalama ile doldurma yöntemidir (Tabachnick & 

Fidell, 2007). Bu nedenle, analizler 13.958 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Nicel kısımda 

elde edilen veriler çözümlenmesinde Sosyal Bilimleri İçin İstatistik Paket Programı (SPSS) 

kullanılarak analiz edilecektir.

Nitel Verilerin Toplanması ve Analizi

Nitel görüşmeler Ankara ilinde STEM etkinliklerine katılan öğrencilerle yapılmıştır. 

Öğrencilerin 8’i ilkokul, 8’i ortaokul ve 7’si lise düzeyindedir. Görüşmeler 5-10 dk aralığında 

sürmüştür. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler   kodlanmış ve Cronbach alpha 

katsayısı 0,935 bulunarak güvenirlik sağlanmıştır. Elde edilen veriler NVIVO programı ile 

analiz edilerek anket sonucunda elde edilen temalara uygun olarak frekans ve yüzde tablosu 

oluşturulmuştur.
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Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ortaya 

çıkan bulgular ve bu bulguların yorumlanması yer almaktadır. Öncelikli olarak Survey 

Monkey ortamında oluşturulan anketin değerlendirilmesi SPSS.20 programında yüzde 

ve frekans hesabı ile ortaya konulmuştur. Ankette yer alan demografik özelliklere yönelik 

bulgular “demografik bulgular” başlığı altında ele alınmıştır. 

Bu bölümde ayrıca öğrencilerle yarı yapılandırılmış sorularla yapılmış görüşmeler 

NVivo.11 programı ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan temalar ve alt temalar sistem modelini 

ortaya koymuş ve analizler bu model üzerinden yapılmıştır. Bu bölümde adı geçen analizden 

elde edilen bulguların yanı sıra bu bulgulara dair yorumlar da yer almaktadır.

3.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgular

Grafik 2’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları verilmiştir.

Grafik 2:    Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

 Kadın   Erkek

Grafik 2’ye göre araştırmaya 7810 kız, 6.038 erkek olmak üzere toplam 13.848 kişi 

katılmıştır. Katılımcı öğrencilerin % 56,4’ü kız ve %43,6’sı erkektir. 

III. BULGULAR
VE YORUM

56%
44%
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Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 3’de verilmiştir.

Grafik 3:  Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı

Grafik 3’e göre katılımcıların yaklaşık %27,91’i 3.836 öğrenci ile 07 yaş ile 10 yaş 

aralığındadır. 11 yaş ile 14 yaş aralığındaki katılımcılar 5.628 kişiyle, katılımcıların  %40,95’ini 

oluşturmaktadır. 15-18 yaş aralığındaki öğrenciler 4.280 öğrenci ile toplam katılımcıların 

%31,14’ünü oluşturmaktadır. Bu soruya toplam 13.744 öğrenci cevap vermiştir.

Araştırmaya katılanların illere göre dağılımı Grafik 4’de verilmiştir. 
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Grafik 4:    Katılımcıların İllere Göre Dağılımı

Grafik 4’e göre katılımcıların büyük çoğunluğunun %11,19 ile Sivas ve %10,45 ile 

İstanbul illerinden olduğu; %0,01 ile Bayburt, Burdur, Diyarbakır ve Kars illerinden ise en az 

katılım sağlandığı görülmektedir. Bu soruya cevap veren toplam öğrenci sayısı 13.267’dir.
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Araştırmaya katılanların okul düzeylerine göre dağılımı Grafik 5’de verilmiştir.

Grafik 5:   Katılımcıların Okul Düzeylerine Göre Dağılımı

Grafik 5 incelendiğinde STEM etkinliğine en fazla katılan okul türünün orta-

okul (%40,9); en az katılımın Güzel Sanatlar Lisesi (%0,01) olduğu tespit edilmiştir.

3.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular

Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutum ve davranışlarını belirten bulgulara 

yer verilmiştir. Tablo 2’de öğrencilerin STEM etkinlikleri hakkındaki tutumları belirtilmektedir.

İlkokul Ortaokul Mesleki
ve Teknik
Anadolu

Lisesi

Fen
Lisesi

Kolej İmam
Hatip

Ortaokulu

Anadolu
İmam
Hatip

Ortaokulu

Sosyal
Bilimler 
Lisesi

Güzel
Sanatlar

Lisesi

Bilim ve 
Sanat 

Merkezi

Spor 
Lisesi

Anadolu 
Lisesi

0

1000

2000

3000

4000

2938

4763

1627

398
13.940.9 3.4 2.9 0.4 6.81.94.425.2

340 513
225 43

798

5000

10.01 50.04 40.03

Frekans (N) Yüzde (%)



45

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

Tablo 2:   Öğrencilerin STEM Etkinlikleri Hakkında Tutumları

Derste STEM etkinliğinin 
kullanılması eğlencelidir.

6,16 843 4,69 642 37,65 5150 34,56 4727 16,94 2317 13679

STEM etkinlikleri benim için
faydalıdır.

5,04 688 5,14 702 32,98 4503 38,01 5190 18,84 2572 13655

STEM etkinliklerinde konuyla ilgili 
tasarım yapmaktan hoşlanırım.

5,64 769 7,44 1014 36,68 5001 33,86 4616 16,39 2234 13634

STEM etkinliklerinde 
arkadaşlarımın konuyla ilgili 
yaptıkları tasarımlarla ilgilenirim.

5,44 742 8,51 1161 35,32 4820 37,06 5058 13,68 1867 13648

STEM etkinliklerinde bulunmaktan 
rahatsızlık duyarım.

22,46 3062 33,87 4618 32,01 4364 7,51 1024 4,14 565 13633

STEM etkinlikleri ilgimi çekmez. 21,74 2955 33,59 4565 31,83 4326 8,54 1161 4,30 585 13592

STEM etkinlikleri başlangıçta çok 
zevkliydi, ancak zaman geçtikçe 
sıkılmaya başladım.

14,00 1904 24,58 3343 46,40 6310 10,44 1420 4,57 622 13599

STEM etkinliklerinde grup çalışması 
yapmaktan hoşlanırım.

6,31 856 7,09 962 32,79 4449 35,85 4864 17,96 2437 13568

STEM etkinlikleri kendime g
üvenimi arttırır.

5,38 729 6,16 835 36,05 4887 35,23 4776 17,19 2330 13557

Derslerde tasarım yapmak 
yaratıcılığımı geliştirir.

6,07 820 5,42 733 26,87 3630 37,68 5091 23,96 3238 13512

STEM etkinlikleri bende ders 
çalışma isteği yaratır.

6,13 829 7,96 1077 36,43 4927 32,85 4443 16,63 2250 13526

STEM etkinlikleri başarımı arttırır. 5,38 728 5,67 768 34,51 4674 35,72 4838 18,72 2536 13544

STEM etkinliklerinde teknolojiyi 
kullanmak ilgimi çeker.

5,62 760 5,00 676 29,50 3987 38,01 5138 21,87 2956 13517

Kesinlikle                 Katılmıyorum         Fikrim yok          Katılıyorum              Kesinlikle       Total          
Katılmıyorum                                                                                                          Katılıyorum

%    f             %    f        %    f        %    f       %    f  

Tablo 2’de, öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutumları incelenmektedir. 

Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik kesinlikle katıldıkları ifadeler; “Derslerde tasarım 

yapmak yaratıcılığımı geliştirir.” (%23,96), “STEM etkinliklerinde teknolojiyi kullanmak 

ilgimi çeker.” (%21,87) ve “STEM etkinlikleri benim için faydalıdır.” (%18,84) şeklindedir.
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Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik kesinlikle katılmadıkları maddeler; “STEM 

etkinliklerinde bulunmaktan rahatsızlık duyarım.” (%22,46), “STEM etkinlikleri ilgimi çekmez.” 

(%21,74) ve “STEM etkinlikleri başlangıçta çok zevkliydi, ancak zaman geçtikçe sıkılmaya 

başladım.” (%14,00)   ifadeleridir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun katıldığı maddeler 

ise; “STEM etkinlikleri benim için faydalıdır.” (%38,01) , “STEM etkinliklerinde teknolojiyi 

kullanmak ilgimi çeker.” (%38,01), ve “ Derslerde tasarım yapmak yaratıcılığımı geliştirir.” 

(%37,68) ifadeleridir. Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik katılmadıkları maddeler; 

“STEM etkinliklerinde bulunmaktan rahatsızlık duyarım.” (%33,87), “STEM etkinlikleri ilgimi 

çekmez.” (%33,59) ve “STEM etkinlikleri başlangıçta çok zevkliydi, ancak zaman geçtikçe 

sıkılmaya başladım.” (%24,58)   ifadeleridir. STEM etkinlikleri hakkında öğrenciler; “STEM 

etkinlikleri başlangıçta çok zevkliydi, ancak zaman geçtikçe sıkılmaya başladım.” (%46,40) 

, “Derste STEM etkinliğinin kullanılması eğlencelidir.” (%37,65) ve “STEM etkinliklerinde 

konuyla ilgili tasarım yapmaktan hoşlanırım.” (%36,68) ifadelerinde bir fikirlerinin olmadığını 

belirtmişlerdir (Grafik 6). 

Grafik 6:    Öğrencilerin STEM Etkinlikleri Hakkında Tutumları

Derslerde tasarım yapmak yaratıcılığımı...

STEM etkinlikleri benim için faydalıdır.

STEM etkinliklerinde grup çalışması...

Derste STEM etkinliğinin kullanılması..

STEM etkinliklerinde konuyla ilgili tasarım...

STEM etkinlikleri başlangıçta çok zevkliydi,...

STEM etkinliklerinde bulunmaktan rahatsızlık...
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3.3. Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular

Tablo 3’de öğrencilerin STEM etkinlikleri hakkındaki davranışları belirtilmektedir. 

Tablo 3:   Öğrencilerin STEM Etkinlikleri Hakkında Davranışları

  Kesinlikle 
Katılmıyorum

Katılmıyorum Fikrim yok Katılıyorum Kesinlikle
 Katılıyorum

Total

% f % f % f % f % f

Dersi STEM etkinlikleriyle daha 
kolay öğrenirim.

5,78 784 5,87 796 35,91 4868 35,15 4765 17,30 2345 13558

STEM etkinliklerini fen bilimleri, 
matematik, bilişim teknolojileri, 
tasarım derslerinde uygulamak 
isterim.

6,32 858 5,90 800 31,39 4260 35,56 4826 20,83 2826 13570

STEM etkinliklerinde planlama 
yaparken hangi materyalleri 
kullanacağımı tespit ederim.

5,02 679 5,92 801 39,15 5296 36,35 4918 13,56 1835 13529

STEM etkinliklerinde veri toplama 
için çeşitli yöntemler kullanırım.

5,36 725 6,11 827 38,76 5246 36,76 4976 13,01 1761 13535

STEM etkinliklerinde tasarım 
sürecini ve başarımı paylaşırım.

5,81 785 6,72 908 35,28 4764 36,89 4981 15,29 2064 13502

STEM etkinlikleri gerçek 
hayattaki problemlere çözüm 
bulmamı sağlar.

5,71 773 6,73 911 38,35 5194 33,59 4550 15,63 2117 13545

Gelecekte STEM alanındaki bilgi-
lerimi kullanabileceğim bir mes-
lek seçmeyi planlarım.

6,50 879 6,92 935 39,71 5366 30,25 4088 16,61 2245 13513

Tablo 3’de, öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik davranışları incelenmektedir. 

Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik davranışları belirten kesinlikle katıldıkları ifadeler; 

“STEM etkinliklerini fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri, tasarım derslerinde 

uygulamak isterim.” (%20,83), “Dersi STEM etkinlikleriyle daha kolay öğrenirim.” 

(%17,30) ve “Gelecekte STEM alanındaki bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek seçmeyi 

planlarım.” (%16,61) şeklindedir. Öğrencilerin en çok sorun yaşadıklarını belirttikleri
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davranışlar ise “Gelecekte STEM alanındaki bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek seçmeyi 

planlarım.” (% 6,50), “STEM etkinliklerini fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri, 

tasarım derslerinde uygulamak isterim.” (%6,32) ve “STEM etkinliklerinde tasarım sürecini 

ve başarımı paylaşırım.” (%5,81) ifadelerinde yer almaktadır.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun katıldığı maddeler ise; “STEM etkinliklerinde 

tasarım sürecini ve başarımı paylaşırım.” (%36,89) , “STEM etkinliklerinde veri toplama 

için çeşitli yöntemler kullanırım.” (%36,76), ve “ STEM etkinliklerinde planlama yaparken 

hangi materyalleri kullanacağımı tespit ederim.” (%36,35) ifadeleridir. Öğrencilerin STEM 

etkinliklerine yönelik katılmadıkları maddeler; “Gelecekte STEM alanındaki bilgilerimi 

kullanabileceğim bir meslek seçmeyi planlarım.” (%6,92), “STEM etkinlikleri gerçek 

hayattaki problemlere çözüm bulmamı sağlar.” (%6,73) ve “STEM etkinliklerinde tasarım 

sürecini ve başarımı paylaşırım.” (%6,72)  ifadeleridir.

STEM etkinlikleri hakkında öğrenciler; “Gelecekte STEM alanındaki bilgilerimi 

kullanabileceğim bir meslek seçmeyi planlarım.” (%39,71) , “STEM etkinliklerinde planlama 

yaparken hangi materyalleri kullanacağımı tespit ederim.” (% 39,15) ve “STEM etkinliklerinde 

veri toplama için çeşitli yöntemler kullanırım.” (%38,76) ifadelerinde bir fikirlerinin olmadığını 

belirtmişlerdir.

Araştırmada STEM etkinliklerine katılan öğrencileri cinsiyet açısından 

incelediğimizde, öğrencilerin yarıdan fazlasının kız öğrenciler olduğu görülmektedir. Bu 

sonuç STEM etkinliklerine kızların ilgisinin arttırılması için yapılan çalışmaların önemini 

ortaya koymaktadır. Bu araştırma sonucundan farklı olarak STEM alanında kızların katılımının 

düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca STEM alanında yapılan çalışmalara bakıldığında STEM 

mesleklerinde cinsiyet ayrımcılığının diğer mesleklere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

STEM işlerinde çalışanların cinsiyet açısından birbirine yakın sayıda olmasının ayrımcılığı 

azalttığı ancak erkeklerin çoğunlukta olduğu işyerlerinde çalışan kadınların yüzde 78’i en 

az bir tür ayrımcılığa uğradığını bildirmektedir (Mura, 2018). ABD’de yapılan bir araştırmaya
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göre kadınların ve erkeklerin diğer mesleklerde katılım yüzdesi birbirine yakınken 

(%48 kadınlar; %52 erkekler); kadınların% 25’inden azının STEM alanlarında yer aldığı 

görülmektedir (Beede, ve diğerleri, 2011). 

STEM etkinliklerine katılan öğrencilerin yaş grupları incelendiğinde öne çıkan yaş 

grubunun (% 40,95) 11-14 yaş grubu, ortaokul düzeyi olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

öğrencilerle yapılan çalışmalara bakıldığında genellikle ortaokul düzeyinde öğrencileriyle 

çalışıldığı (Yamak, Bulut ve Dündar, 2014; Canbazoğlu Bilici, Mesutoğlu ve Ocak, 

2016;Gökbayar, Karışan, 2017) alan yazında yer almaktadır. Bu yaş grubuyla çalışmalar 

yapılmasının nedeni STEM etkinliklerine en çok 11-14 yaş grubundan katılan öğrenci 

grubunun olması, STEM etkinliklerinde genellikle bu yaş grubuyla çalışılması olabilir.

Araştırmada en fazla STEM etkinliklerine katılan öğrencilerin Sivas ve İstanbul ilinden 

olduğu tespit edilmiştir. Sivas ilinde bilinen etkin bir STEM çalışması olmamasına rağmen, 

bu ilde bulunan öğrencilerin STEM farkındalığı daha yüksek olabilir, çevrim içi kurslara aktif 

katılım sağlanmış olabilir. Bunun yanı sıra İstanbul ili STEM çalışmaları açısından oldukça 

aktif bir ildir. Üniversiteler bünyesinde yapılan STEM eğitimleri ve projeleri bulunmaktadır. 

Ayrıca STEM merkezleri de aktif olarak çalışmaktadır. 

Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Özellikle derslerde tasarım etkinliği yapmayı, teknoloji temelli eğitim yapılması, 

STEM etkinliklerini faydalı ve zevkli olduğu konusunda olumlu görüş belirtmişlerdir.   Alan 

yazın incelendiğinde STEM eğitimi alan öğrencilerin fen derslerine karşı tutumlarında anlamlı 

bir artış olduğu görülmektedir (Ricks, 2006; Saad, 2014). 

Öğrenciler STEM etkinliklerini daha çok uygulamak istediklerini, dersi daha kolay 

öğrendiklerini ve gelecekte STEM alanıyla ilgili bir meslek tercih etmek istediklerini 

geliştirdikleri davranışlar alanında belirtmişlerdir.
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Bununla birlikte en çok sorun yaşadıkları davranışlarında STEM etkinliklerini derslerde 

uygulamak ve dersi öğrenim kolaylığı açısından yaşadıkları tespit edilmiştir. Şahin, Ayar 

ve Adıgüzel (2014) araştırmasında öğrencilerin okul dışı etkinlikler, STEM alanlarına 

gösterdikleri ilgi ve iş birliğine dayalı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin başarısını olumlu 

yönde etkilediğini belirtmiştir.

3.4. Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular

STEM etkinliklerine katılan öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yapılan 

görüşmeler 7 lise öğrencisi, 8 ortaokul öğrencisi ve 8 ilkokul öğrencisiyle yapılmıştır. 

Araştırmanın nicel kısmında STEM etkinliklerine en fazla katılan yaş grubu 11-14 yaş ortaokul 

(% 40,95) öğrencileridir. Bu nedenle nitel görüşmelerde ortaokul öğrencilerine daha fazla 

yer verilmiştir. Tablo 4’de bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan tema ve alt temalara; 

onların frekans tablosuna yer verilmiştir. 

 

Tablo 4:     Katılımcıların Görüşlerine Dair Frekans Tablosu

Tema Alt Tema N (%) f
Diğer 9,0 35
Akılda Kalıcı 5,2 20
Araştırma Yapmaya Yönelik 11,9 46
Bireysel 2,3 9
Çok Disiplinli Yaklaşım 0,5 2
Eğlenceli 5,2 20
Grup 7,0 27
İletişim-İşbirliği 2,0 6
Merak 1,9 7
Uygulamalı 7,5 29
Ürün-Çözüm 5,4 21

Yaratıcı 2,0 6
Toplam 58,9 228

STEM etkinlikleri 
(içerik)
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Diğer 4,9 19
Başarı 6,5 25
Günlük Hayata Entegre 8,0 31
Kariyer Seçimi 8,0 31
Toplam 27,4 106
Diğer 3,4 13
Araştırma Yapmak 1,0 4
Orijinal Fikir-Üretkenlik 1,3 5
Raporlama 0,5 2
Toplam 6,2 24
Diğer 3,4 13
Derslere Entegre 1,3 5
Öğretmen Eğitimi 2,8 11
Toplam 7,2 29

Olumlu Yönleri

Olumsuz Yönleri

Öneriler

Tablo 4 incelendiğinde, yüz yüze görüşme olarak 23 görüşme yapılmıştır. Bu 

görüşmelerde temalara bakıldığında katılımcıların en çok STEM etkinliklerinin içeriğine dair 

görüş bildirdikleri (n= 58,9; f= 228) görülmektedir. Öğrenciler STEM etkinlikleri hakkında 

araştırma yöntemlerini öğretici (n=11,9; f=46), uygulamalı bir başka deyişle öğrencinin 

kendisinin yaptığı (n=7,5; f=29), grup çalışmasına uygun (n=7,0; f=27), ürün ya da çözüm 

üretme odaklı (n=5,4; f=21), eğlenceli (n=5,2; f=20), akılda kalıcı (n=5,2; f=20), bireysel 

çalışmaya uygun (n=2,3; f=9), iletişim ve işbirliği sağlayan (n=2,0; f=6), yaratıcı (n=2,0; f=6), 

merak uyandıran (n=1,9; f=7) ve çok disiplinli (n=0,5; f=2) olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 

En az görüş bildirdikleri konular ise STEM konularında zorluk çekilen veya olumsuz olarak 

nitelendirilmektedir (n=6,2, f=24).

İçerik teması altında, STEM etkinliklerinin özellikleri ve bu etkinlikler hakkında 

öğrencilerin görüşleri irdelenmiştir. Öğrenciler STEM etkinliklerinin özelliklerini tabloda 

belirtilen alt temalarda belirtmişlerdir. Ayrıca etkinliklerde yapılan çalışmaları açıklamışlardır. 

Yapılan görüşmelere göre öğrenciler STEM etkinliklerini araştırma yapmaya yönelik 

bulduklarını belirtmişlerdir.



Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

52

STEM etkinliklerinde öncelikle araştırma yöntemlerini öğrendiklerini ve konuyu daha 

derinlemesine inceleyebildiklerini ifade etmişlerdir. K5 etkinliklerde araştırmaya yönelik 

yapılan çalışmalar için şu ifadeleri kullanmıştır: “Daha çok araştırma yapabiliyoruz. 

Kendimiz  daha çok makale okuyoruz onu buluyoruz bunu buluyoruz Ondan sonra bunları 

birleştirip rapor yazıyoruz daha çok şey öğrenmiş oluyoruz çok yoğun oluyoruz etkisi daha 

yüksek oluyor. Öğretmenler etkinliklerinde bizi yönlendiriyor makalelere bakabilirsiniz gibi 

yönlendirmeler yapıyorlar.” Konuyu daha derinlemesine yapılan araştırmalarla ilgili K12 şu 

ifadeleri kullanmıştır: “Zaten bir araştırmaya başlayınca diğer konuyu da merak ediyoruz o 

konuyu da araştırıyoruz öyle öyle daha kapsamlı bir araştırma yapmış oluyoruz”

İçerik teması altında yer alan bir diğer alt tema ise STEM etkinliklerinin uygulamalı 

olmasıdır. Bir başka ifade ile öğrenciler STEM etkinliklerinde çalışmaları kendi yapabildikleri 

için daha akılda kalıcı olduğu ve daha eğlenceli bulduklarını ifade etmektedirler. STEM 

etkinliklerinin diğer derslere göre daha uygulamalı olması öğrencilerin daha çok dikkatini 

çekmektedir. K6 STEM etkinliklerini yaparken şu ifadeler yer vermektedir: ”Biyolojide 

onları gözlemleyebilmek güzel normalde sadece   resimleri verilirken bizim onları 

gözlemlememiz  Çok hoşuma gidiyor.” K2 ise: “STEM’dekinde daha çok kendimiz elimizle 

bir şey yaptığımızda bu çok daha öğretici oluyor ve kendin bir şeyler için çabalıyorsun” 

ifadesini ortaya koymuştur.

Bu tema da dikkat çeken bir diğer alt tema ise STEM etkinliklerinin grup çalışması 

şeklinde yapıldığı yönündedir. Öğrenciler, STEM etkinliklerini genellikle grup çalışmasıyla 

yaptıklarını ve bunun da daha verimli olduğunu belirtmişlerdir. Grup çalışmalarında, öğrenciler 

belirlenip sene sonuna kadar aynı grupla çalışılırken; bazı okullarda da her grup üyesinin 

değişmekte olduğu ifade edilmiştir. Grup çalışması sayesinde öğrenciler iş birliği ve eşitlik 

içerisinde çalışarak daha kolay öğrendiklerini ve daha eğlenceli bulduklarını belirtmişlerdir. 

K11 grup çalışmasıyla ilgili: “Bir grup liderin yok herkes eşit grupta iyi ya da kötü 

diye kimse yok herkes aynı düzeyde bu yüzden güzel bir şey eşitlik” ifadelerini kullanmıştır. 

K3 iş birliği içerisinde yapılan grup çalışmasıyla ilgili şu görüşleri ortaya koymuştur: 
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“Bu bizim için bir sorunsa bunu şöyle çözebiliriz vb. şeylerde bazen kafa yormaya başladık. 

Çok fazla değil ama en azından beyin fırtınası yapabiliyoruz. Bir konu hakkında konuşabiliyoruz. 

Daha bilimsel bilgiyi kendimize yönelik kullanmaya başladık bence.”

STEM etkinliklerinin özellikleri hakkında belirtilen diğer görüşler arasında ise görsel, 

işitsel zekânın geliştiği ve dokunarak bir çalışma yapmanın öğrencileri memnun ettiği yer 

almaktadır. Ayrıca öğrenciler STEM etkinliklerinin soyut konuları somutlaştırdığını, düşünmeyi 

sağladığını ve farklı bilgiler öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, kendi fikirlerinin 

uygulaya konması veya yapılmasının öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve özgür hissettiklerini 

belirtmişlerdir. K1 STEM etkinliklerinin görsel ve işitsel zekâyı geliştirdiği yönündeki ifadesini 

şu şekilde belirtmiştir:” Hem görsel hem işitsel açıdan dokunarak yapıyorsunuz. O yüzden 

çok akılda kalıcı bence. Derste hocayı dinlemektense burada kendim yapmak çok daha güzel 

bence.” K3 ise “Bunu böyle yapabilirim, bu deneyi böyle yapabilirim diye düşünüyoruz. 

Dışarı çıktığımızda bir şeylerle bağdaştırmaya başladık. Bu bizim için bir sorunsa bunu şöyle 

çözebiliriz vb. şeylerde bazen kafa yormaya başladık. Çok fazla değil ama en azından beyin 

fırtınası yapabiliyoruz. Bir konu hakkında konuşabiliyoruz. Daha bilimsel bilgiyi kendimize 

yönelik kullanmaya başladık bence” şeklinde düşünme yöntemleri hakkında bilgi vermektedir.

STEM etkinliklerinin olumlu yönleri hakkında görüş bildiren öğrenciler (n=27,4;f=106), 

STEM etkinliklerinin kariyer seçimlerini yönlendirdiğini (n=8,0;f=31), günlük hayatla 

bütünleşmiş çalışmalar (n=8,0;f=31) olduğunu ve akademik başarıyı olumlu yönde 

etkilediğini (n=6,5;f=25) ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı da diğer olumlu yönler 

hakkında (n=4,9;f=19) görüş bildirmişlerdir.

Kariyer seçimi alt teması irdelendiğinde öğrenciler, STEM etkinliklerine katıldıktan 

sonra fen/bilim alanı, mühendislik ve akademik alana yöneldiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

meslekler hakkında araştırma yaparak daha fazla bilgi sahibi olduklarını, problem çözmeye 

yönelik 21.yy mesleklerine yöneldiklerini ifade etmişlerdir. K5: “STEM etkinliklerinin eğer 

bir hoca olarak üniversitede kalmaya düşünüyorsak etkili olacağını düşünüyorum.” şeklinde 

akademik kariyer için önemli olduğunu ifade etmektedir. 
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K12 meslek seçimini şu şekilde belirtmiştir:” Ben meslek seçimi olarak hep doktor olmak 

istemişimdir biz burada beyin etkinliği de yapacağız beyin kalp gibi konulara da yoğunlaşacağız 

hatta TOBB üniversitesine gitmeyi de planlıyordu müdürümüz. Doktor olacağımdan dolayı 

daha iyi öğrenmiş oldum. Benim zaten bunları öğrenmem lazımdı erkenden öğrenmiş oldum 

derslerde kalbi işliyoruz ama beyni işlemiyoruz bu sene STEM dersi sayesinde işleyeceğiz.”

Bir diğer alt tema ise STEM etkinliklerinin günlük hayatla bütünleşmiş bir yapıda 

olmasıdır. Öğrenciler yapılan etkinliklerin günlük hayatta örneklerini gördüklerinde 

daha akılda kalıcı bilgiye sahip olduklarını ve çözüme odaklı düşünmeye başladıklarını 

belirtmişlerdir. K5 günlük hayatla bütünleşmiş bilgilerle ilgili şunu ifade etmiştir: “STEM 

etkinliklerinde günlük hayatta görebildiğimiz için hem daha kalıcı oluyor hem de hatırlamamız 

kolay oluyor.” K8 okulda öğrendiği bilgileri günlük hayatta nasıl kullandığına dair şu örneği 

vermiştir: “STEM dersi sayesinde öğrendiklerimi sayesinde düştüm zaman neler olacağını 

biliyorum mesela annemle babam bir şey aldığında para üstünü hesaplayabiliyorum. Bir 

şey kırıldığı zaman mantıkla onu tamir   edebiliyorum bilgisayarda bir şeyle uğraşırken de 

rahatlıkla onu kullanabiliyorum artık.”

STEM etkinliklerinin başarıyı etkilediği yönündeki alt tema da ise öğrenciler daha çok 

çalışmak istediklerini, daha kalıcı olduğunu, daha iyi dersleri anladıklarını, eğlenceli olduğu 

için daha fazla katılmak istediklerini belirtmişlerdir. K22 dersi daha iyi anladığını şu ifade 

ile belirtmektedir:” Hem yaparak öğreniyorum hem dinleyerek hem de görerek öğrendiğim 

için daha çok dersi anlamamı sağlıyor.” K6 ise “Aynı zamanda dediğim gibi bir sempati 

kazandığım için daha çok çalışmak istiyorum.” şeklinde görüşünü belirtmektedir. K18 ders 

başarısının arttığını “Daha çok düşünebiliyoruz demiştim bu derslerime de yansıdı daha iyi 

anlayabiliyorum artık soruları” ifadesiyle belirtmiştir.

STEM etkinliklerinin diğer olumlu yönleri ise öğrencilerin kişisel meraklarıyla 

örtüşmesi, eğlenceli olması, maket, deney vb. yapım süreçlerini kapsaması ve teorik-

uygulamanın iç içe olması olarak belirtilmiştir. 
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K7 “Birde geçen sen öğrendiklerimi biliyorum, bu yılkileri biliyorum. O bilgiler tek tek 

olduğu için belki boşluk var. O bilgiler tamamlanınca daha her şey yerine oturacak belki de. 

STEM etkinlikleri sayesinde bilgiler arasında birleştirmeyi daha rahat yapabiliyorum. Geçen 

senelerde öğrendiğim bilgileri çok sorguluyordum öğrendikçe daha çok oturmaya başladı. 

Sözle bilgiler daha da somutlaştı, daha net anlayabiliyorum. İki şeyi birbirine birleştirmeyi 

daha çok öğrendim.” ifadesiyle STEM etkinliklerinin dikkat çeken kısmını belirtmiştir.

STEM etkinliklerinde öğrencilerin zorlandıkları kısımlar ve öğrencilerin olumsuz olarak 

gördükleri konular (n=6,2; f=24)  irdelenmektedir. Bu temada dört alt tema bulunmaktadır. 

Bunlar orijinal fikir bulmak veya üretkenlik (n=1,3; f=5), araştırma yapmak (n=1,0; f=4), 

raporlama (n=0,5; f=2)   ve diğer (n=3,4; f=13)  alt temalarıdır. 

Öğrenciler etkinliklerde orijinal fikir bulmakta ve bir şeyler üretmekte zorlandıklarını 

belirtmişlerdir. Özellikle farklı çözümler ve fikirler bulmak için düşündüklerini; bunun zor 

olduğu görüşü tespit edilmiştir. K16 “Bazen  çözüm bulurken zorlanıyorum  çözüm bulurken 

düşünüyorum.” şeklinde zorlandığı kısmı ifade etmektedir.

STEM etkinliklerinde konuyu araştırırken öğrencilerin zorlandıkları belirlenmiştir. 

Ayrıca sadece araştırmaya odaklı, uygulamalı olmayan etkinliklerden öğrencilerin memnun 

olmadıkları belirlenmiştir. K10 araştırma yaparken zorlandığını şu ifadelerle belirtmiştir:” 

Araştırmada biraz zorlanıyoruz. O da normal bir şey en azından hocanın gelip bir yeri 

anlatmasındansa biz biraz daha derinlemesine inebiliyoruz o biraz zorluyor ama yine de 

oluyor.”

STEM etkinliklerinde yapılan çalışmanın raporlanması kısmında öğrencilerin 

zorlandıkları görülmüştür. K4 “Bazen rapor yazmak sıkıcı olabiliyor.   Ama çok sorun 

değil çok sıkıcı bir şey değil benim için normal ders sisteminden çok daha iyi bir şey.”
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Bu alt temalar dışında zorlanılan diğer konular, sözel bilginin fazla olması, problem 

bulmak, etkinliğin ortamından kaynaklı problemler ve hipoteze geri dönmek vb. şeklindedir. 

K14 zorlandığı alanla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Mesela sorun bulamıyoruz 

aklımıza gelmiyor sorun bulmak için mesela bugün hangi sorunlarla karşılaştım diye 

düşünüyoruz.”

STEM etkinliklerinin daha verimli ve faydalı olabilmesi için öğrencilerin önerileri 

(n=7,2; f=29) alınmıştır. Öğrencilerin önerileri STEM etkinliklerinin diğer derslerle de 

bütünleşik (n=1,3; f=5)  yapıda olmasını, öğretmenlerin eğitilmesi (n=2,8; f=11)    ve diğer 

(n=3,4; f=13)  alt temalar altında toplanmıştır.

Öğrenciler öneri olarak, STEM etkinliklerinin diğer derslerde de uygulanmasını ve 

diğer derslerle bütünleşik yapıda olmasını istediklerini belirtmişlerdir. K6 önerisini şu ifade 

ile belirtmiştir:” Bütün dersleri entegre edilebilirse çok güzel olurdu bazısı işitsel bazı görsel 

olarak öğreniyor yaparak öğrenmek daha kalıcı oluyor.” K13 ise “Keşke diğer derslerde 

de buna benzer etkinlikler yapsak çünkü öğretmenimiz bize direkt bir bilgi vermeden  biz 

kendimiz araştırıyoruz daha da akılda kalıcı olur ve eğlenerek yaparız.” Şeklinde görüşünü 

belirtmiştir.

Bir diğer alt tema olan öğretmenlerin eğitiminde ise öğrenciler STEM konusunda 

öğretmenlerin daha fazla bilgiye sahip olmasını ve daha çok öğretmenin eğitilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. K2 bu konudaki görüşünü şu şekilde ifade etmiştir:” STEM etkinliklerine 

katılan hocalarım var sertifika alıyor ama her hocamızda yok. Bu eğitimler daha sıklaşabilir 

veya daha sistematik olabilir belki. Diğer hocalarda daha çok eğitim alabilir. MEB’dekiler de 

eğitim alabilir belki.”

Öğrencilerin diğer önerileri ise STEM etkinliklerinde teknolojiye daha çok yer 

verilmesi, daha yaratıcı konular olması, değişik malzemelerle çalışmak ve daha fazla STEM 

etkinliği yapılması yönündedir. K6 “Bizim okulumuzda  biraz az öğretmenlerimiz eğitildiği 

için  ayda en azından  iki kere yapılsa çok hoşuma giderdi.” şeklinde önerisini belirtmektedir.
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Bu kısımda araştırmada yapılan nicel ve nitel çalışmaların sonuçları 

değerlendirilecektir. Nicel çalışma sonuçları incelendiğinde STEM etkinliklerine katılan 

öğrencilerde kızların ve erkeklerin birbirine yakın oranda katılım gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca STEM etkinliklerine en fazla katılımın ortaokul düzeyindeki öğrencilerden 

olduğu görülmektedir. 8. sınıf öğrencilerini kapsayan bir araştırmada STEM etkinliklerinin kız 

öğrencilerin matematiğe ve bilime karşı ilgisinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Saad, 

2014). UNESCO, STEM alanındaki cinsiyet eşitliğini sağlamak adına politika geliştirmek, 

farkındalık seminerleri düzenlemek vb. birçok çalışmada bulunmaktadır (UNESCO, 2017). 

Ülkemizde il düzeyindeki katılım incelendiğinde STEM etkinliklerine en fazla katılımın 

Sivas ve İstanbul illerinden olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra Bayburt, Burdur, Diyarbakır 

ve Kars illerinde katılım oldukça düşüktür. STEM merkezlerinin öğrencilerin başarılarını 

etkilediğini belirten Koyuncu ve Kırgız (2016) araştırması incelendiğinde STEM etkinliklerinin 

öğrencilerin uluslararası sınavlarda başarılarını olumlu yönde etkiledikleri tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutumları incelenmiş 

ve öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğrenciler özellikle derslerde tasarım etkinliği yapmayı ve teknoloji temelli 

eğitim yapılması konusunda olumlu görüş belirtmişlerdir.  Ayrıca STEM etkinliklerini faydalı 

ve zevkli buldukları sonucu da çıkarılmaktadır.  Gülhan ve Şahin (2016) ‘in yaptığı çalışmada 

5.sınıf öğrencilerinin STEM etkinliklerine yönelik algı ve tutumları incelenmiş ve olumlu yönde 

bir artış olduğunu tespit etmişlerdir. Yamak, Bulut ve Dündar (2014) 5. sınıf öğrencileriyle 

yaptıkları araştırmada STEM etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri ile fen derslerine karşı 

olan tutumlarını olumlu şekilde artırdığını bulmuşlardır. Alan yazın incelendiğinde STEM 

eğitimi alan öğrencilerin fene karşı tutumlarında anlamlı bir artış olduğu (Ricks, 2006; Saad, 

2014) görülmektedir. Bu araştırmalar genel anlamda STEM alanlarına karşı tutumlarının 

gelişmesi açısından ilgili araştırmayı desteklemektedir.

IV. SONUÇ VE 
ÖNERİLER
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STEM etkinliklerine katılan öğrenciler geliştirdikleri davranışlarla ilgili, STEM 

etkinliklerini daha çok uygulamak istediklerini, dersi daha kolay öğrendiklerini ve gelecekte 

STEM alanıyla ilgili bir meslek tercih etmek istediklerini belirtmişlerdir. Ancak en çok sorun 

yaşadıkları davranışlarında STEM etkinliklerini derslerde uygulamak ve dersi öğrenim 

kolaylığı açısından yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin STEM etkinliklerindeki 

çalışmaları davranışa dönüştürebilmeleri için öğretmenlerin bu alanda nitelikli ve etkinlikleri 

iyi yönlendirebilmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin STEM eğitiminde disiplinler arası 

bağlantı kurmayı ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmeleri zaman isteyen bir süreçtir.

Nitel görüşmelerde öğrenciler STEM etkinliklerinin akılda kalıcı, araştırma yapmaya 

yönelik, grup çalışması içeren, eğlenceli ve uygulamalı olduğu yönünde görüşlerini 

belirtmişlerdir. STEM etkinliklerinin bu özellikleri nedeniyle başarıyı arttırdığı ve öğrencilerin 

kariyer seçimini etkilediği görülmektedir. Ancak STEM etkinliklerinde öğrencilerin 

problemlere çözüm bulmakta ve fikir üretmekte zorluk yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Bunun nedeni olarak STEM çalışmalarının ülkemizde henüz yeni olması ve yeterli nitelikte 

öğretmen sayısının az olması belirtilmiştir. Öğrenciler STEM eğitiminin ayrı bir ders 

olmasından ziyade bütün derslere entegre edilmesini istediklerini öneri olarak sunmuşlardır.

Yapılan araştırma sonucunda STEM etkinliklerinin daha nitelikli olabilmesi için 

STEM araştırmaları, STEM projeleri ve STEM merkezleri desteklenmelidir. Özellikle STEM 

merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığı-üniversiteler-iş dünyası ile iş birliği içerisinde çalışarak 

STEM eğitiminin yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. STEM eğitimi müfredata entegre edilerek, 

derslerde bütünleşik bir yapıda uygulanması gerekliliği araştırma sonucunda ön plana 

çıkmıştır. Derslerde öğrencilerin kariyer planlamalarını STEM mesleklerine yönelik yapmaları 

için ilişkili mesleklerden bahsedilmeli ve okul dışı uzmanlardan yardım alınmalıdır. Bununla 

birlikte öğretmenlerin alan konusunda gerekli niteliklere sahip olabilmesi için hizmet öncesi 

ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 

sağlayacakları ortamlar oluşturulmalı ve kaynaklar sağlanmalıdır. STEM eğitimi sadece okul 

ortamında değil okul dışı etkinliklerle de desteklenmeli ve günlük hayata entegrasyonu 

sağlanmalıdır.
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