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Yaşam boyu öğrenme bakış açısına sahip bireylerin yetişmesi ve 21. yüzyıl 

becerilerinin kazandırılması yenilik ve teknolojinin izlenmesi ile gerçekleşmektedir. Eğitimde 

değişen ve gelişen teknolojinin önemi büyüktür. Dijital teknolojiler yaşantımızın her aşamasında 

vazgeçilemez hale gelmiştir. Günlük yaşamda hemen hemen her alanda kullanılan dijital 

teknolojilerin kısa süreli eksikliği bile hemen hissedilmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji 

ile iç içe büyüyen yeni nesil bir önceki nesile göre pek çok farklılık göstermektedir. Bu neslin 

yetiştirilmesinde görev alan öğretmelerinde rolleri değişmektedir. Öğretmenlerin 21. yüzyıl 

becerilerinin yanı sıra öğrenme stratejilerini kullanma, öğrenmeyi öğrenme ve üst bilişsel 

beceriler ile kendini değerlendirme gibi pedagojik becerileri de edinmeleri gerekmektedir. 

Günümüzde bir öğretmen teknoloji kullanımında seçici olmalı ve teknolojiyi etkili aynı 

zamanda verimli de kullanabilmelidir. Teknolojiyi takip eden öğretmenler derslerinde proje 

uygulamalarına daha çok yer vermektedir. Türkiye’de FATİH projesiyle okullara gönderilen 

etkileşimli tahtalar, öğretmen ve öğrencileri bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarı olma 

konusunda teşvik etmektedir. Eğitimde dünyayı takip ederek yeni eğitim trendi olan 

STEM yaklaşımı hakkında ülkemizde de farkındalıklarımızı artırmalıyız. Günümüzde STEM 

uygulamaları ile dünyada gelinen nokta bilgi edinme süreçlerinin teknolojik gelişmelerle 

yenilebilir bir süreçte yer alması gerekliliğidir. Eğitim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması bakımından popüler hale gelmeye başlayan STEM uygulamaları ile ilgili gereken 

becerilerin ve davranışların kazandırılması her ülkenin önceliğidir.

Araştırma verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı il millî  eğitim 

müdürlüklerine, görüş bildiren öğretmenlere, araştırmayı yapan Dr. Hülya BAL’a ve Eğitim 

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

                                                                                                  

   Bilal TIRNAKÇI
                                                                                               Genel Müdür

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

i

SUNUŞ



Günümüzde STEM uygulamaları ile dünyada gelinen nokta bilgi edinme süreçlerinin 

teknolojik gelişmelerle yenilebilir bir süreçte yer alması gerekliliğidir.  Eğitim sistemlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından pedagojik STEM uygulamaları ile STEM Eğitimi 

Çerçevesinin hazırlanması ve uygulanması aşamasına geçilmelidir. Pedagojik STEM sadece 

akademik bir çaba olarak algılanmamalıdır. Eğitim araştırmaya ve veriye dayalı akademik 

bir süreç ile geliştirilmelidir. Dünyada bilgi o kadar hızlı artmakta ve değişmektedir ki, 

sürekli yenilenen bu bilgileri yakalayabilmek için bireyler de kendilerini ve aldıkları eğitimi 

hayatlarının her aşamasında yenilemek zorundadırlar. Bu nedenle günümüzde çok sık 

kullanılan “yaşam boyu eğitim” ifadesi, düzenli uygulanan faaliyetlere ve kamu politikalarına 

ihtiyaç duymaktadır.

STEM eğitimi ile öğrenci yetiştiren ülkelerde bireyler, iş dünyasında istenen 

niteliklere kolaylıkla alışabildikleri belirlenmiştir. Bu durum bilimsel alanda önderlik ve 

işgücü piyasasında ekonomik büyüme için önderliğin sağlanması ve sürdürülebilir 

olması sürecinde eğitimde değişim ve dönüşüm ile mümkün olabilmiştir. Dünyada 

STEM alanlarında meslek edinme ve günlük yaşantı ile işbirliği sağlanarak farkındalığın 

artırılması önemli görülmektedir. Bilim insanları ve mühendislerin ekonomik gelişmede 

merkezi bir öneme sahip olması gerekmektedir. STEM çalışmalarının içerik olarak buluş 

yoluyla öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve problem çözme ile benzerlikler gösterdiği 

görülmektedir. Dolayısıyla yaparak yaşayarak öğrenme, keşfetme, somut bilgiye ulaşma 

ve deneysel metot STEM çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Dünyada henüz STEM 

yaklaşımı ile ilgili bir bilgi birikimi oluşturulamamıştır. Ülkemizde öğretmenlerimiz yeni 

eğitim trendlerini öğrenmek ve uygulamak istemektedirler. Bu nedenle küresel bağlamda 

STEM yaklaşımlarının araştırılması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin eğitim programında
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STEM yaklaşımına uygun kazanımları destekleyici içeriklere yönelik yol haritaları, materyallere 

ihtiyaçlarının olduğu belirlenmiştir. Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler karşısında, 

ülkelerin eğitimde ve iş dünyasında yenilik, yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerilerinin her birey 

tarafından kazanılmasını sağlamak en önemli amaçlar arasında yer almaktadır. TIMMS ve 

PISA sınavlarında “Okuduklarını anlama, ilişki kurabilme, varsayımlarda bulunabilme üzerine 

kurulu sorularda öğrencilerin başarılı olması için STEM yaklaşımını içeren yeni pedagojilerin 

kullanan öğretmenlerin bu öğrencileri yetiştirmesi ile sağlanabilir. 

STEM yaklaşımına uygun eğitimler planlanırken popüler STEM kavramı çerçevesinde 

bazı hatalar yapılmaktadır. Bu hatalar arasında sadece robotik, kodlama, maker gibi 

kit olarak üretilebilecek ve kılavuzdan uygulanabilecek etkinlikler STEM eğitimi olarak 

değerlendirilmesi en bilinenleridir. Diğer bir hata STEM eğitimlerinin Avrupa’da ki bütün 

ülkelerde uygulanıyor olduğu görüşüdür. Fen deneyleri ya da okul etkinlikleri de sık sık 

STEM eğitimi olarak adlandırılması da hata oranını artırmaktadır. STEM eğitim alanlarında 

farkındalığın artırılması ve disiplinler arası bir bütün içerisinde bilgi birikimi oluşturulması 

gerekmektedir. Her ilde STEM etkinlikleri yapılmaya başlamıştır. Bu etkinliklerin Bilim ve 

Sanat Merkezleri Yönergesinin program ilkeleri bölümünde, özel yetenekleri geliştirmeye 

yönelik programların, disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak derinlemesine 

veya kapsamı genişletilecek ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amacıyla 

hazırlanması önerilmiştir. Gerçek yaşamdan alınmış bir problem ile ders içeriği arasında ilişki 

kurmayı, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmeyi ve bireyleri araştırmaya, sorgulamaya ve 

üretkenliğe yönlendirmeyi teşvik eder.

Bu çalışma araştırma ve sorgulamaya dayalı STEM öğrenme uygulamalarının 

süreç içerisinde müfredat entegreli olarak öğretmenler tarafından derslerde uygulanması 

hakkındaki tutum ve davranışları öğrenmek ve ülkemizde STEM eğitimi uygulamalarında 

farkındalık durumunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Araştırma nitel
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ve nicel olmak üzere iki kısımda karma model ile çalışılmıştır. Ülkemizin bilimsel araştırma ve 

teknolojik gelişme kapasitesi düşünüldüğünde sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırması 

ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için STEM eğitimine ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, özellikle özel eğitim kurumlarında STEM eğitimi hızla yaygınlaşmaktadır. Bu 

bağlamda, çalışmanın amacı yerel ve küresel çerçevede STEM uygulamalarını eleştirel bir 

boyutta incelemektir.

MEB’e bağlı olarak çalışan iki STEM merkezinde pilot uygulama için STEM 

yaklaşımına ait eğitim alan öğretmenlerden 10 kişi ile görüşülerek nitel analizler yapılmıştır. 

Ayrıca pilot uygulamada 91 öğretmen nicel anket doldurmuştur. Pilot uygulamada elde 

edilen nitel ve nicel analizler için akademisyen görüşü alınmıştır. Analizler akademisyen 

görüşlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmada nitel analizler için 16 öğretmen 

ile görüşme yapılmıştır. Nicel analizler için yarı yapılandırılmış anket formu hazırlanmış 

ve 42.207 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 1.240 öğretmen yurt içinde ya da 

yurt dışında STEM eğitimi etkinliklerine katıldığını belitmiş ve STEM etkinliklerine yönelik 

tutum ve davranış sorularını cevaplandırmışlardır. STEM etkinliklerine katılım gösteren 

öğretmenler STEM kavramını yaklaşım olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmenler STEM 

yaklaşımı kapsamında derslerde uygulayacakları etkinlikler için bilgi temelli, bütünleşik, 

multidisipliner bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini paylaşmışlardır. STEM uygulamalarını 

daha çok ortaokul öğretmenlerinin hazırladığı, lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin STEM 

eğitimlerine daha çok ilgi gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenler eğitim materyallerini EBA 

üzerinden paylaşarak yeni etkinlikler hazırlamak görüşündedirler. Öğretmenlerde eğitim 

durumu ilerledikçe STEM yaklaşımına yönelik tutum ve davranışlarında da olumlu gelişme 

olduğu ifade edilebilir. Özellikle yüksek lisans yapan öğretmenlerin STEM etkinliklerini 

daha çok yapmak istedikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin STEM etkinlikleri hakkındaki 

tutum ve davranışlarının olumlu olduğu, kendilerini geliştirmek istediklerini paylamışlardır. 
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Araştırma sonuçları incelendiğinde, nicel çalışmada, STEM etkinliklerine katılan kadın 

ve erkek öğretmenlerin birbirine yakın oranda katılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin STEM etkinliklerine en fazla katılım yaşı 26-35 yaş olarak belirlenmiştir. 

Özellikle 2-10 hizmet yılları bulunan öğretmenlerin STEM etkinliklerini derslerinde uygulamak 

istedikleri belirlenmiştir. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin hazır bulunuşluluk düzeylerini 

artırılması ile bu farkın ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerin öğrenci yaş grubu 

olarak 7-10 ile 10-11 yaş gruplarında STEM yaklaşımına yönelik tutum ve davranışlarında 

da olumlu geliştirdikleri ifade edilebilir. Özellikle 7-11 yaşları arasında öğrencileri 

bulunan öğretmenlerin STEM etkinliklerini daha çok yapmak istedikleri belirlenmiştir.

vı
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Eğitimde değişen ve gelişen teknolojinin önemi büyüktür. Dijital teknolojiler 

yaşantımızın her aşamasında vazgeçilemez hale gelmiştir. İş yerlerinde, okullarda, 

araştırmalarda, bankacılık işlemlerinde vb. her alanda kullanılan dijital teknolojilerin kısa 

süreli eksikliği bile hemen hissedilmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji ile iç içe büyüyen 

yeni nesil bir önceki nesile göre pek çok farklılık göstermektedir. Bu neslin yetiştirilmesinde 

görev alan öğretmelerinde rolleri değişmektedir. Eğitimde sürekli güncellenen ve dünyadaki 

eğitim trendlerini takip eden öğretmenler aynı zamanda müfredatların ve okul yapılarının da 

değişimine katkı sağlamaktadır. 

Bilgi ve iletişim alanlarında yaşanan hızlı değişim öğretmenler arasındaki 

iletişimin boyutlarını dijital olarak belirlemektedir. Öğretmenler sosyal ortamlar, mesleki 

gelişim çalışmaları vb. nedenlerden dolayı sosyal ortamları ziyaret etmektedirler. Günlük 

yaşantılarındaki anlık mesajlaşma, e-posta işlemleri, çevrimiçi ortamları keşfetme, kültürel 

etkileşimler gerçekleştirmek için dijital teknolojileri kullanarak iletişimlerini sağlamaktadırlar. 

21. yüzyılda bireylerin sahip olmaları beklenen insan becerilerinin herkes için geçerli 

olan yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi, iletişim ve işbirliği, bilgi okur-

yazarlığı, medya okur-yazarlığı, girişimcilik ve öz-yönelim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, 

üretkenlik ve sorumluluk, liderlik becerileri kazanmaları beklenmektedir (Bilge, 2011). 

Öğretmenlerin bu becerilerin yanı sıra öğrenme stratejilerini kullanma, öğrenmeyi öğrenme 

ve üst bilişsel beceriler ile kendini değerlendirme gibi pedagojik becerileri de edinmeleri 

gerekmektedir. Günümüzde bir öğretmen teknoloji kullanımında seçici olmalı ve teknolojiyi 

etkili aynı zamanda verimli de kullanabilmelidir.

I. GİRİŞ
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Yaşam boyu öğrenme bakış açısına sahip bireylerin yetişmesi ve 21. yüzyıl 

becerilerinin kazandırılması yenilik ve teknolojinin izlenmesi ile gerçekleşmektedir. 

Türkiye’de FATİH projesiyle okullara gönderilen etkileşimli tahtalar, öğretmen ve öğrencileri 

bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarı olma konusunda teşvik etmektedir. Etkileşimli 

tahtaların derslerde öğretmenler tarafından etkili bir biçimde kullanabilmesi amacıyla 

öğretmenlere eğitimler verilmiştir. Öğretmen ve öğrenciler tarafından etkileşimli tahtaların 

dijital uygulamalarda kullanılması yeniliklerin sınıflara entegre edilebilmesini, teknolojik 

okuryazarlığın kazandırılmasını ve dijital becerilerin edinilmesini kolaylaştırmıştır. Avrupa’da 

birçok ülkede öğretim programlarına etkileşimli tahtaların etkin kullanılması amacıyla 

kazanımlar eklenmiş ve buna uygun ders içerikleri oluşturulmuştur. Eğitimde teknolojinin 

kullanılması öğretim programları bazında öğrencilerden beklenen becerilerin ve özelliklerin 

kademeli olarak değişmesini hatta gelişmesini artıracaktır (Ormancı, Çepni, Deveci ve Aydın, 

2015).

Bireylerin 21. yüzyıl bilgi, beceri, karakter ve metodolojisini ve bu aşamaların 

uluslararası sınavlarla olan ilişkisini anlamak gerekmektedir. Bireyler bilgi çağında geleceği 

planlamak ve gelecekte popüler olabilecek meslekleri, yaşam tarzındaki değişiklikleri 

öngörmek istemektedir. Her ülke geleceğe uyum sağlayabilecek nesiller yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. 

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesi olan Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri 

Araştırması (TIMMS) öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. 

PISA, tüm Avrupa eğitim sistemlerini kapsayan 2000 yılından bu yana Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilere uygulanan 

bir sınavdır. PISA ölçüm aşamaları öğrenci performansını Matematik (2003 yılı), Fen 

(2006 yılı), Okuma (2000 ve 2009 yıllarında) olmak üzere üç ana alanda yapılmaktadır. 

PISA 2006 yılında Fen konularına odaklanmıştır ve öğrencilerin fen bilimleri derslerine 

dair tutumları bağlamında ne tür kariyer fırsatları olduğuna dair farkındalık oluşturmuştur. 
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Fen bilgisinde temel becerilere sahip olmayan öğrencilere ait veriler incelendiğinde eğitimde 

kalite ve eşitlik hususlarında da bilgiler elde edilmiştir. TIMSS dördüncü ve sekizinci sınıf 

öğrencileri için müfredat üzerine odaklandığından, öğrencilerin öğrenme ortamlarıyla ilgili 

bilgileri de edinmek mümkün olmuştur. TIMSS skalası PISA ile aynı yöntemle hazırlanmıştır. 

TIMSS yıl odaklı bir örneklem kullanırken PISA yaş odaklı bir örneklem üzerinde çalışmaktadır 

(EACEA/Eurydice, 2011).

STEM Yaklaşımları

STEM yaklaşımının tarihsel gelişimi incelendiğinde bu kelimenin ilk kez NSF (National 

Science Foundation) tarafından “SME and T” olarak hazırlanan raporda kullanılmıştır. 

Bu kuruluşun toplantısında Dr. Ramaley STEM kavramını eğitsel bir sorgulama olarak 

tanımlamıştır. Bu sorgulamanın öğrencilere gerçek dünya problemlerini çözebilme yeteneği 

ve yenilikleri takip etme isteği içerisinde disiplinler arası pedagojiler ile kazandırılması 

hedeflenmiştir (Çepni, 2017). Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) 21 yüzyılda da ekonomik, 

bilim ve teknolojik alanlarda liderliğini kaybetmemek için STEM eğitimine 1990’lı yıllardan 

itibaren önem vermektedir. Meslek seçimlerinin doğru yapılması ve öğrencilerin istedikleri 

alanlarda çalışması ülke ekonomisini güçlendirecektir.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik gibi bilimlerin işbirliği içerisinde disiplinler arası pedagojilerle 

entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm 

süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır (Engineering in K-12 education, 2009, p. 21) . Bu 

yaklaşımı anlamak ve uygulamak oldukça zordur. Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 

Matematik kelimelerinin ilk harflerini kullanarak STEM olarak adlandırılmıştır. STEM eğitimi 

sayesinde öğrenciler alandan bağımsız yeni pedagojilerle eleştirel düşünme, problem çözme 

gibi öz yeterliklerini geliştirmekte ve bilgi düzeylerini yenilemektedir (Çorlu & Aydın, 2016). 
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Grafik 1:   Günümüzde STEM Yaklaşımı Bileşenleri (Çorlu ve Çallı, 2017). 

STEM öncelikle disiplin olarak ele alınmış ve bütünleşik eğitim haline getirilmiştir. 

Günümüzde Politik, Popüler ve Pedagojik olmak üzere üç farklı yorumu bulunmaktadır 

(Grafi 1). Disiplinler arası eğitim politikaları ile başlayan STEM çalışmaları uygulamalı olarak 

değerlendirilmesi zaman almıştır (Çorlu ve Çallı, 2017). A.B.D.’de bu yaklaşımın yerleşmesi 

ve müfredatları entegrasyonu tamamlanmıştır. A.B.D.’de bu yaklaşım uygulamaları ile politik 

STEM haline gelmiştir. Avrupa ise STEM anlayışı teknolojik gelişmelerle bağdaştırılmıştır. 

Günümüzde Avrupa’da STEM yaklaşımını uygulayan eğitim kurumları robotik, kodlama, 

popüler bilim, popüler mühendislik gibi algoritmik düşünce yapısını benimseyen eğitim 

anlayışı ile STEM’i entegre etmişlerdir. Avrupa’da popüler STEM yaklaşımı daha yaygın 

olarak uygulanmaktadır. Popüler hale gelen STEM günümüzde bir eğitim trendi olarak 

kabul görmektedir. Ülkemizde de toplumun ilgisini artırma ya da genç nesilleri gelecekteki 

mesleklerine yönlendirme bağlamında STEM uygulamaları yapılmaktadır (Çepni, 2017).

 Öğretmenlerin adaylarının aldıkları eğitimde disiplinleri ayrı ayrı gördükleri ve 

disiplinler arası ilişkilendirme yaparken güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu noktada 

öğretmenlerin STEM uygulamaları konusunda öncelikle yetiştirilmeleri gündeme gelmiştir. 

Okullarda tüm öğretmenler kurul toplantılarında bir araya gelmekte ve eğitim – öğretim yılını 

planlamaktadırlar. Her yıl senen başında aynı branştaki öğretmenler zümre toplantıları ile yıl

içerisinde ki ders planlarını tartışmaktadırlar. Bu toplantılarda yapılan aslında sadece iş 
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bölümüdür. Toplantılarda yıl içerisinde ya da ders içerisinde yapılacak iş ve işlemler her yönü 

ile planlanır. STEM eğitimlerinin bütünleşik bir çerçevede işlenmesi için işbirliği yapılmalıdır  

(Çorlu, Capraro, & Capraro, 2014).

Günümüzde STEM uygulamaları ile dünyada gelinen nokta bilgi edinme 

süreçlerinin teknolojik gelişmelerle yenilebilir bir süreçte yer alması gerekliliğidir.  Eğitim 

sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından pedagojik STEM uygulamalarına 

geçilmesi ve STEM Eğitimi Çerçevesinin hazırlanması ve uygulanması aşamasına 

geçilmelidir. Pedagojik STEM sadece akademik bir çaba olarak algılanmamalıdır. Eğitim 

araştırmaya ve veriye dayalı akademik bir süreç ile geliştirilmelidir (Çorlu ve Çallı, 2017)

STEM eğitimi ile öğrenci yetiştiren ülkelerde bireyler, iş dünyasında istenen 

niteliklere kolaylıkla alışabildikleri belirlenmiştir. Bu durum bilimsel alanda önderlik ve 

işgücü piyasasında ekonomik büyüme için önderliğin sağlanması ve sürdürülebilir 

olması sürecinde eğitimde değişim ve dönüşüm ile mümkün olabilmiştir. Dünyada STEM 

alanlarında meslek edinme ve günlük yaşantı ile işbirliği sağlanarak farkındalığın artırılması 

önemli görülmektedir (Şahin ve ark., 2014). Bilim insanları ve mühendislerin ekonomik 

gelişmede merkezi bir öneme sahip olması ve iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir.

STEM yaklaşımına uygun eğitimler planlanırken popüler STEM kavramı 

çerçevesinde bazı hatalar yapılmaktadır. Bu hatalar arasında sadece robotik, kodlama, 

maker gibi kit olarak üretilebilecek ve kılavuzdan uygulanabilecek etkinlikler STEM 

eğitimi olarak değerlendirilmesi en bilinenleridir. Diğer bir hata STEM eğitimlerinin 

Avrupa’da ki bütün ülkelerde uygulanıyor olduğu görüşüdür. Fen deneyleri ya da okul 

etkinlikleri de sık sık STEM eğitimi olarak adlandırılması da hata oranını artırmaktadır. 

Pedagojik STEM alanlarında bütünleşik içerikle proje ve problem tabanlı öğrenme 

pedagojilerini içeren doğrudan öğrenci merkezli öğrenme hedefli gerçek hayat problemlerinin 

uygulandığı projelerin üretildiği disiplinler arası öğrenme ders planları hazırlanmalıdır. STEM 

eğitimi ve işgücü, bilgi ekonomisi, dijital ekonomi, sanayi 4.0 kavramlarını içermelidir. 
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Günümüzde bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve söz konusu teknolojilerin 

yaygınlaşması eğitimde de bilgi hacmini ve dolaşım hızını gün geçtikçe artırmaktadır. 

Ülkemiz, henüz sanayi toplumu olma sürecini tamamlayamadan, bilgi toplumunun hızla 

gelişen etkileriyle karşı karşıya kalmıştır. Toplumda varlığını hissettiren bu değişim olgusu, 

iletişim teknolojilerinin sunduğu yeni olanaklar yardımıyla toplumsal ve ekonomik yaşamı 

derinden ve hızlı bir şekilde etkiler hale gelmiştir. Aslında bu durumdan en çok eğitim sektörü 

etkilenmiştir. 

Dünyada bilgi o kadar hızlı artmakta ve değişmektedir ki, sürekli yenilenen bu bilgileri 

yakalayabilmek için bireyler de kendilerini ve aldıkları eğitimi hayatlarının her aşamasında 

yenilemek zorundadırlar. Bu nedenle günümüzde çok sık kullanılan “yaşam boyu 

eğitim” ifadesi düzenli uygulanan faaliyetlere ve kamu politikalarına ihtiyaç duymaktadır. 

(Boshier,1983).

Dünya Ekonomik Forumu’nun bir çalışmasına göre, nesnelerin interneti, ileri üretim 

teknolojileri, 3 boyutlu baskı, yeni enerji kaynakları dijital dönüşümün etkileri ile birlikte 

sanayi 4.0 tüm sektörlerin çalışma biçimlerini değiştirilmektedir. Dünyada dijitalleşme 

dolayısıyla bazı meslek ve iş alanlarının ortadan kalkması veya en azından dönüşmesi 

beklenirken yeni meslek alanlarının da ortaya çıkması beklenmektedir. Yakın gelecekte 

ileri robotik ve otonom ulaşım, yapay zekâ, biyoteknoloji ve genomiks bilimlerinin 

etkileri görülecektir. Ekonomik açıdan dünya ülkeleri ile rekabet edebilir hale gelmek için 

eğitimde yeniliklere açık olmalıyız. Ekonomiye bilim ve teknolojinin katkısı yadsınamaz. 

Türkiye için eğitimde STEM odaklı stratejiler belirlenmeli ve ekonomik bir yol haritası 

çizilmelidir (Aydeniz, 2017).

Dünya liderliğine devam etme hedefi ve süper güç devleti olma istekleri A.B.D.’nin 

19. yüzyıl başlarında STEM kavramının ortaya çıkmasını etkilemiştir. Teknolojik olarak 

1950’lerde Rusya’nın, 1980’lerde Japonya’nın ve 2000’lerde Çin’in hızla ilerlemesinin 

yanı sıra ekonomik açıdan büyümesi A.B.D.’nin iş gücü piyasasında atılımlar yapmasını 

gerektirmiştir.
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Ülkenin var olan ekonomik ve teknolojik gücünü korumak amacıyla bir bilgi birikimi 

oluşturulmuş ve STEM eğitimi sayesinde yetenekli bir bilgi toplumu oluşturmak amacıyla 

stratejik planlar hazırlanmıştır. Öncelikle üniversite ve okul bünyesinde çok sayıda STEM 

Merkezi kurulmuştur. Bu merkezlerde, STEM eğitimleri içerisinde yer alan disiplinler 

arası işbirliği içeren farklı pedagojiler bir araya getirilmiştir. Bu pedagojilerde proje tabanlı 

öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme,  STEM aktiviteleri, tasarım aktiviteleri, takım çalışması, 

yaratıcı drama, programlama ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri yer almaktadır (STEM 

Akademi, 2013).

Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler karşısında, ülkelerin eğitimde ve iş 

dünyasında yenilik, yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerilerinin her birey tarafından kazanılmasını 

sağlamak en önemli amaçlar arasında yer almaktadır. TIMMS ve PISA sınavlarında 

“Okuduklarını anlama, ilişki kurabilme, varsayımlarda bulunabilme üzerine kurulu sorularda

öğrencilerin başarılı olması için STEM yaklaşımını içeren yeni pedagojilerin kullanılması 

gerekmektedir.

Eğitimde geleneksel öğretim metotları 21. yüzyılda ihtiyacımız olan insan gücüne 

yenilikçi bir anlayış olarak karşımıza çıkan STEM yaklaşımları ile destek olunması 

gerekmektedir. Eğitimde disiplin temelli bir yaklaşımdan bütünleştirici bir yaklaşıma 

geçilmesi gerekliliktir (Çepni, 2017). Eğitim trendlerinde artık sonuçtan ziyade sürece önem 

verilmektedir.  Öğrenciler hayata hazır hale gelene kadar hayatı ertelemek mümkün değildir 

(Whitehead 1929). STEM yaklaşımı ile ilgili eğitimlerde ilkokuldan başlayarak her eğitim 

kademesinde öğrencilerin ilgilerini çekilmeli ve hazır bulunuşluk düzeyleri kararlı tutulmalıdır. 

Dünyada son yıllarda “STEM” olarak adlandırılan eğitim, alandan bağımsız 

bütünleşik bir şekilde ele alınmakta ve uygulamaya dönük ve disiplinlerarası bir 

yaklaşım olarak kabul görmeye başlamıştır (Çorlu ve Çallı, 2017). Türkiye’de STEM 

anlayışı araştırmalara konu olmaya başlamıştır (Çorlu, Capraro, ve Capraro, 2014). 



19

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

STEM eğitiminin Türkiye’ deki yorumları arasında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 

(BTMM) eğitimi (Çorlu, Adıgüzel, Ayar, Çorlu ve Özel, 2012) ve FeTeMM (Fen, Teknoloji, 

Matematik ve Mühendislik) eğitimi (Akgündüz, Aydeniz, Çakmakçı, Çavaş, Çorlu, Öner ve 

Özdemir, 2015) bulunmaktadır. STEM eğitimi içeren etkinlikler planlanırken araştırma ve 

sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisi ile birlikte yürütülmesi önerilmektedir (Keçeci, Alan 

ve Kırbağ Zengin, 2017). 

Dünyada STEM uygulamaları incelendiğinde A.B.D., Güney Kore, Almanya, İngiltere 

gibi küresel rekabetteki güçlerini koruma kaygısı taşıyan ülkelerde eğitimde öncelikli konu 

haline gelmiştir. Kamu, iş dünyası, üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri 

tarafından STEM alanında birçok program, etkinlik ve proje hayata geçirilmektedir (Erken 

STEM, STEAM, FETEMM, BİLTEMM vb.). Okullar ile mesleki gelişim imkanı sağlayabilecek 

kurumlar arasında işbirliği kurulmalıdır (Capraro ve ark., 2011; Crow ve ark., 2013; Means 

ve ark.,2008). STEM kavramı için popüler, pedagojik ve politik olmak üzere üç farklı tanım 

yapılmaktadır. Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesinde,  Pedagojik STEM  altında veriye 

dayalı akademik çalışmalar yapılmalıdır.  STEM eğitimlerinin temelini evrensel değerleri 

geleneksel yöntemlerle harmanlayıp eğitim yaklaşımlarını kullanarak; “Bilgi Temellli Hayat 

Problemlerinin” belirlenmesi ve bu problemlerin çözüm sürecinin geliştirilmesi istenmektedir. 

(Çorlu, 2017). A.B.D.’de özellikle yükseköğretimde verilen nitelikli FeTeMM eğitimini alan 

öğrenciler edindikleri ileri düzey FeTeMM becerileriyle teknolojik buluşların ve üretimin 

desteklenmesine önemli katkı yaptıkları belirlenmiştir (TÜBİTAK, 2016).

Türkiye’de Nobel Ödüllü Türk Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın desteği ile 

Harriet Fullbright Enstitüsü ortaklığında “Kız çocukları için STEM Kampları Projesi 

- GIS” yürütülmüştür. GIS (Girls In STEM) projesi Fen, Mühendislik ve Matematik 

eğitiminin önemini vurgulamak ve kız çocuklarının eğitimlerini desteklemek amacıyla 

yürütülen bu proje Zonguldak, Mersin, Şanlıurfa, Ardahan, Uşak, Ankara ve 

İstanbul’da 6.sınıfta okuyan 800 kız öğrencinin katılımı ile Mayıs 2016’da bitirilmiştir. 
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Bu proje oldukça ses getirmiştir. 2017 yılında “Yedi Bölge Yedi Şehir” konsepti ile 

Ankara, Trabzon, Kars, Hatay, Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de yeni bir proje başlatılmıştır.

Türkiye’de 2017 yılında Fen dersleri öğretim programlarında kazanım bazlı 

becerilerin kazandırılması boyutundaki uygulama eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmiş 

ve STEM anlayışına bir yönelim sergilenmiştir (Çepni, 2017). STEM eğitim alanlarında 

farkındalığın artırılması ve disiplinler arası bir bütün içerisinde bilgi birikimi oluşturulması 

gerekmektedir. Her ilde STEM etkinlikleri yapılmaya başlamıştır. Bu etkinliklerin Bilim ve 

Sanat Merkezleri Yönergesinin program ilkeleri bölümünde, özel yetenekleri geliştirmeye 

yönelik programların, disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak derinlemesine 

veya kapsamı genişletilecek ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amacıyla 

hazırlanması önerilmiştir (MEB, 2007). 

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Yeni teknolojilerin ekonomiye entegrasyonu, gelecekte popüler olan mesleklerin 

günümüz eğitimlerini yönlendirmelidir. Teknoloji, bilgi toplumuna geçişteki en etkili araçtır. 

Geleceğin gücü bilgi çerçevesinde gelişecektir. Gelecekte teknik bilgi ve tecrübe sahibi 

çalışan ihtiyacı ile istenen ekonomik seviyeye ulaşmak ancak bilgi ekonomilerinde var 

olabilmekle mümkün olacaktır. Eğitim sisteminin nitelikle hale getirilmesi için müfredatlarda 

ilgili değişikliklerin yapılması ve derslerde uygulamalı eğitimlere daha çok yer verilmesi 

gerekmektedir. Eğitim, gelecek öngörülerine göre güncellenmelidir. Nüfus artışımızı, 

geleceğin teknolojilerine hâkim olunmasını sağlayacak eğitimler ile desteklemedikçe nicelik 

artacak ama nitelik oluşmayacaktır (TÜBİTAK, 2016)

Uluslararası sınavlar dikkate alındığında Türkiye’nin başarısı alt sıralardadır. 

Okullarda öğrencilere geleceğe yönelik becerilerin zamanlı kazandırılması mümkün 

olmamıştır. Türkiye’nin PISA sonuçlarına göre Okuma, Matematik ve Fen alanları itibarıyla 

ayrı ayrı bakıldığında, okuma performansı diğer iki alana göre çok daha yüksek bulunmuştur. 
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Matematik ve Fen alanında uluslararası sıralamada daha yüksek puanlar alabilecek öğrenciler 

yetiştirmek ülkemizin geleceğini de etkileyecektir. Ülkemizin STEM eğitimi için Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanmış doğrudan bir eylem planı bulunmamakla birlikte 2015-

2019 Stratejik Planında STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlar bulunmaktadır. STEM 

amaçlarının Teknoloji ve Tasarım dersi amaçları ile belli ölçüde örtüştüğü görülmektedir. 

TIMSS ve PISA gibi sınavlarında başarılı sonuçların alınabilmesi için ülkemizde STEM 

eğitiminin öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir (MEB, YEĞİTEK, STEM Raporu, 2016). 

Türkiye’deki bazı özel liseler Uluslararası Bakalorya (IB) diploması vermektedir. 

İsviçre´nin Cenevre kentinde, 1968´de, ticari olmayan bir kurum olarak kurulan Uluslararası 

Bakalorya Organizasyonu tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim 

programı haline gelmiştir. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından 

başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve 

evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesidir. IB diploma programına katılan öğrenciler 

Türk müfredatına ek olarak, IB dersleri de almaktadır. IB programı projelerin geliştirildiği, 

akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, 

duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde 

gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir. STEM eğitimlerinin ilk uygulamaları 

da bu programla başlamıştır. Bazı özel okullar yaklaşık olarak 10 yıldan fazla bu programı 

uygulamaktadır. Özel okulun üniversitesi de açılmış IB başarı notu ile bazı bölümlere geçişleri 

de sağlanmaktadır.

STEM, gerçek yaşamdan alınmış bir problem ile ders içeriği arasında ilişki kurmayı, 

teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmeyi ve bireyleri araştırmaya, sorgulamaya ve üretkenliğe 

yönlendirmeyi teşvik eder (MEB, 2016). Genel anlamda STEM eğitimi, 21. yüzyılda 

bugünün öğrencilerinin, yeni iş dünyasında başarılı olmak için çevresindeki problemlerin 

farkına varmalı ve verimli bir vatandaş olmalıdır. Hayatta kalma becerilenin geliştirilmesi 

amacıyla eleştirel düşünme ve sorun çözme becerisine sahip olması yetmez. Birey olarak 

yaşamın sürdürülebilirliği için iyi soru sormayı öğrenmelidir. Bilgi çağında yeni beceriler
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kazanmanın yolu her ne kadar bilgi edinmekten geçse de çözümler bireysel olamaz. 

Ekip çalışmasına uygun bireyler yetiştirmek işbirliği ve liderlik yeteneğinin geliştirilmesini 

gerektirmektedir. İş dünyasında bilgi paylaşmak için kişileri etkilemek şarttır. Günümüzde 

bilgi birikimli olarak artsa da esnek olmak ve yeni ortaya çıkan sorunlara karşı yeni 

çözüm araçları kullanılmalıdır. Birey yaşamında her zaman girişimci bir ruha sahip 

olmalıdır. Yapılandırmacı eğitimde öğrencilere verilmek istenen yaratıcılık ve günlük 

yaşantıya entegre bilgileri kullanmak teknoloji okuryazarlığını da beraberinde getirecektir. 

Bilgiler sürekli eskimekte ya da güncellenmektedir. Sosyal bilimlerde bilgi en fazla 10 

yıl içerisinde yenilenmektedir. Sayısal bilimlerde ise bilginin yenilenme süresi 3-5 yıl gibi 

çok daha kısa bir süre gerektirir. Doğal olarak sürekli çevreye karşı merakla yaklaşan 

gençler hayal güçleri sayesinde pek çok sorunun üstesinden gelecektir (http://www.ascd.

org/publications/educational-leadership/oct08/vol66/num02/Rigor-Redefined.aspx). 

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. 

STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş 

hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına 

katkı vermesi bekleniyor.

Türkiye’de öğretim programlarında 2003 yılından sonra köklü değişiklikler yapılmıştır. 

Öğretim programlarında beceri odaklı kazanımların (BSB, FTTÇ, BİB vb.) yapılandırmacılık 

(3E, 4E, 5E, 7E modelleri) ve yaşam temelli öğrenim anlayışı (REACT modeli) içerisinde 

irdelenmiştir (Çepni, 2017). Müfredat çalışmaları 2013 yılında yenileştirilmiş ve değerler 

eğitimi derslere entegre edilmiştir. Bu yenileştirme çabası PISA, TIMSS sınavlarının 

uygulanma mantığına yakın ölçme değerlendirme anlayışını savunmaktadır. Anadolu Lisesi 

gibi okullarda daha teorik bilgi birikimi ile yetiştirilen öğrencilerin iş dünyasına katılması her 

geçen gün zorlaşmıştır. Bu nedenle uygulamalı eğitimlerin ön plana çıkarılması ve meslek 

liselerinin teşvik edilmesi iş dünyasının istediği ara eleman gücünü artırılmasını sağlamıştır. 

STEM yaklaşımının eğitime entegrasyonunda ülkemizin bakış açısı 21. yüzyıl becerilerinin 

kazandırılması ve geleceğin meslekleri konularının ortak noktasında STEM yaklaşımı yer 

almaktadır. 
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Müfredatlar 2018 yılında yenilenmiştir. Değişen kazanımların öğrencinin zihin becerilerini 

arttırması, ezber sisteminden uzak günlük hayatta daha başarılı olması vb. yetkinlikleri 

kazanmasını öngörmektedir. Bu kazanımlar ile öğrenci okulda temel bilgileri aldıktan 

sonra meslek seçimin yapacak ve üniversite eğitiminde kendini geliştirecektir.

Problem Durumu

Öğretmenlerin yenilik ve eğitim teknolojilerinde yeni eğitim trendi olan STEM yaklaşımı 

farkındalık düzeyleri ile STEM uygulamaları hakkındaki tutum ve davranışları nelerdir?

Alt Problemler

 Öğretmenlerin demografik yapılarına göre STEM kavramına ait farkındalık 

düzeyleri arasında farklılıkların belirlenmesi amacıyla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

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

ve okullarında STEM eğitimleri uygulayan öğretmenlerin bu alanlarla ilgili bakış açıları 

ve değerlendirmeleri nelerdir?

2- STEM Yaklaşımı Öğretmen Anketini dolduran öğretmenlerin demografik özellikleri 

nelerdir?

3- STEM Yaklaşımı Öğretmen Anketini dolduran öğretmenlerin, eğitim-öğretim 

içerisinde STEM eğitimleri hakkındaki farkındalığı hangi düzeydedir?

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

ve okullarında STEM eğitimleri uygulayan öğretmenlerin bu alanlarla ilgili tutum 

özellikleri nelerdir?

5- STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında etkinliklere katılan 

ve okullarında STEM eğitimleri uygulayan öğretmenlerin bu alanlarla ilgili davranış 

özellikleri nelerdir?
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Bu bölümde, araştırmanın genel olarak yöntemine değinilerek, araştırmanın modeli, 

evren ve örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin analizi için yararlanılan teknikler hakkında 

bilgi verilecektir. 

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma araştırma ve sorgulamaya dayalı STEM öğrenme uygulamalarının 

süreç içerisinde müfredat entegreli olarak öğretmenler tarafından derslerde 

uygulanması hakkındaki tutum ve davranışları öğrenmek ve ülkemizde STEM eğitimi 

uygulamalarında farkındalık durumunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Araştırma modeli olarak nitel araştırma modeli 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, 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).

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). 

Araştırmada STEM etkinliklerine yönelik olarak öğretmenlerin tutum ve davranışlarını 

incelemek adına veriler toplanmıştır. 

II. YÖNTEM



25

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

 Bu araştırma da 2016-2017 STEM yaklaşımına uygun olarak etkinliklerini hazırlayan 

öğretmenler 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 örneklemede araştırma için uygun ve gönüllü olan belli bir çalışma 

grubu seçilmiştir (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012, s. 99-100). Ayrıca STEM ve Bilim 

Merkezlerinde çalışan (Şanlıurfa, PAYAS-Hatay) öğretmenler ayrı bir anket doldurulmuştur. 

STEM etkinliklerinin derslerde kullanılması, motivasyon ve başarıya etkisi incelenmiştir.

Sınırlılıklar

Nitel görüşmeler, 2016/2017 eğitim-öğretim yılında STEM ve Bilim Merkezlerinde 

çalışan (Şanlıurfa, PAYAS-Hatay) öğretmenler ve STEM eğitimi veren özel okullarda 

çalışan öğretmenlerle sınırlıdır. Nitel görüşmelerden elde edilen veriler resmi izin alınarak 

gidilen okullardaki öğretmenler tarafından verilen cevapların içtenliği ile sınırlıdır. 

Nicel anketler tüm Türkiye’ye online olarak gönderilmiştir. Çalışma grubu olarak 

ankette STEM hakkında bilgi sahibi olan ya da olmayan öğretmenlerin cevapları üzerinden 

analiz yapılmıştır. Anketin online uygulanması, anketi dolduran öğretmenler tarafından 

verilen cevapların içtenliği ile sınırlıdır. 

Evren ve Örneklem

Bilimsel araştırmalarda genellemelerin yapıldığı, araştırma sonuçlarının geçerli olacağı 

hedef grup evreni, evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin sınırlı bir parçası olan sayıca 

küçük grup ise örneklemi oluşturur. Evren, iyi tanımlanmış sınıfa dâhil olan kişiler, olaylar 

ve nesneler olarak tanımlanmaktadır. Örneklem, ilgilenilen belli alt grupların özelliklerini 

betimlemek ve bunlar arasında karşılaştırma yapabilmek için amaca yönelik alt gruplarla 

oluşturulur (Büyüköztürk, 2014).
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2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonunda resmi ve özel kurumlarda görev 

yapan öğretmen sayısı 989 231 olarak belirlenmiştir. Bu öğretmenlerin 868 bin 269’u resmi 

okullarda (%87,7), 120 bin 962’si ise özel okullarda (%12,3) görev yapmaktadır. Söz konusu 

öğretmenlerin %43,11’i erkek, %56,89’u da kadınlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerden 656 

191’i temel eğitim kademesinde görev yaparken, %89,6’sı resmi okullarda, %10,4’ü özel 

okullarda çalışmaktadır. Temel eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin %60,8’i 

kadın, %39,2’si de erkeklerden oluşmaktadır. Ortaöğretim kademesindeki 333 40 öğretmenin 

%84,2’si resmi, %15,8’i özel okullarda görev yapmaktadır. Ortaöğretim kademesinde 

görev yapan öğretmenlerin %50,9’unu erkek, %49,1’ini kadınlar oluşturmaktadır.

Araştırmada evren 989.231 öğretmenden oluşmaktadır. Nicel ankete katılan 

öğretmen sayısı 42.207 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada nicel anketle evrenin 

%4,26’sına ulaşılmıştır. Nicel ankete STEM eğitimleri hakkındaki farkındalığı olan STEM 

(Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında etkinliklere katılan ve okullarında 

STEM eğitimlerini uyguladığını belirten 1.240 öğretmenin STEM yaklaşımına yönelik tutum 

ve davranışları incelenmiştir. Anketin nitel kısmında görüşme yapılan 16 öğretmene ait 

veriler analiz edilmiştir. Bu araştırmada nicel anketi cevaplayan örneklemin %2,93’ü STEM 

farkındalığı olan öğretmenlerden oluşmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak anket oluşturulmuştur. Oluşturulan 

ankette 6 tane demografik bilgi sorusu (cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığınız il, yaş, 

Öğretmenlik yaptığınız süre, Çalıştığınız Okulun Adı) sorulmuştur. Öğretmenlerin STEM 

hakkında farkındalık düzeylerinin ölçülmesi amacıyla bir soru (Yurt içinde ya da yurt dışında 

STEM Eğitimi etkinliklerine katıldınız mı?), STEM etkinliklerini hangi yaş grubu öğrencilerinde 

yaptıkları bilgisinin alınması amacıyla yönetilmiştir. 9.soru 24 likert tipi madde öğretmenlerin 

STEM etkinliklerine yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla sorulmaktadır. 
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Bu sorulardan 12 tanesi öğretmen tutumları, 5 tanesi tutumlardan davranışlara değişenleri, 

7 tanesi de davranışları ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Anketin son bölümünde 

STEM etkinlikleri ile öğretmenlerin paylaşmak istedikleri hususları yazabilecekleri bir alan 

oluşturulmuştur. Anketin son bölümünde STEM etkinlikleri ile mevcut durumu tespit etmek 

için sorular yazılmıştır. 

Araştırmanın nitel kısmında ise öğretmenlerin STEM etkinliklerine yönelik görüşlerini 

belirlemek amacıyla 6 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Veri toplama süreci araştırmacı 

tarafından bizzat okullara gidilerek gerçekleştirilmiştir.

STEM yaklaşımı farkındalık düzeylerini belirlemek için hedef kitle olan öğretmenler 

nitel ve nicel verilerin belirlenmesinde iki form kullanılmıştır. Bu formların hazırlanmasında 

önce araştırmanın amacı doğrultusunda ve alanyazın taramasından da yararlanılarak 

danışman görüşü alınarak sorular oluşturulmuştur. Anketin geçerlik ve güvenirliği için 

akademisyenlere danışılmıştır. Nitel görüşme soruları uzman akademisyenlere danışılarak 

oluşturulmuştur.

Veri Analizi

Nitel Verilerin Toplanması ve Analizi

Ülkemizde STEM ve Bilim Merkezlerine saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu 

merkezlerde çalışan öğretmenlerle nitel eylem araştırması çerçevesinde görüşme 

formu hazırlandı ve 6 soruluk anket uygulanmıştır. STEM yaklaşımına uygun etkinliklerin 

uygulanabilirliğinin test edilmesi amacıyla laboratuvar imkânları iyi olan örnek bir okul 

ziyareti yapıldı.

Elde edilen dönütler doğrultusunda formlar yeniden düzeltilerek nitel görüşmelerde 

10 öğretmen ve nicel anket uygulamasın da 91 öğretmen ile pilot uygulaması yapılmıştır.  

Gelen dönütler doğrultusunda nitel görüşme sorularına ve nicel anket formunda 

yer alan sorulara akademisyen görüşleri de dikkate alınarak son şekli verilmiştir.
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Nitel görüşmeler, 2016/2017 eğitim-öğretim yılında STEM ve Bilim Merkezlerinde 

çalışan (Şanlıurfa, PAYAS-Hatay) öğretmenler ve Ankara ilinde STEM eğitimi veren özel 

okullarda çalışan 16 öğretmen ile görüşülmüştür. Görüşmeler 5-10 dakika aralığında 

sürmüştür. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler kodlanmış ve uygulama sürecinde ve 

sonunda öğretmenlerle gerçekleştirilen mülakatlardan, araştırmacının edindiği gözlem ve 

izlenimlerden elde edilmiştir.

Nicel Verilerin Toplanması ve Analizi

Nicel araştırmada, cevaplama oranının yüksek olması ve evrenin tamamına 

ulaşılabilmesi için anket, MEB İl MEM resmi internet sayfalarında ve sosyal medya 

gruplarında Survey Monkey uygulama linki verilmiş ve duyuru yapılmıştır. Araştırmada 

toplanan nicel verilerin çözümlenmesinde Sosyal Bilimleri İçin İstatistik Paket 

Programı (SPSS) kullanılarak, frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler hazırlanmıştır.

Araştırma kapsamında öğretmenlere uygulanan ankette alt problemler 

doğrultusunda hazırlanmış toplam iki bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin 

kişisel ve okul özelliklerine ilişkin toplam 7 soru bulunmaktadır. Öğretmen anketindeki görüş 

ve değerlendirmelerini STEM farkındalık düzeylerinin ölçülmesi ve STEM etkinliklerine karşı 

tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla sorulan 9. soruda “Kesinlikle Katılmıyorum”, 

“Katılmıyorum”, “Fikrim yok”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerinden birini 

seçmişlerdir. Anket 5’li likert tipinde hazırlanmış olup, ölçme yönteminde seçenekler önem 

derecesine göre 1-2-3-4-5 biçiminde derecelendirilmiştir.

Bu ankette yer alan ifadelere katılma derecesine göre aralık genişliği; Tekin (2014) 

formülünden “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” (5-1=4 => 4/5= 0.80) ile hesaplanarak, 

araştırma bulgularının değerlendirilmesinde aritmetik ortalamaları ve katılım dereceleri;
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1,00 – 1,80 Kesinlikle katılmıyorum

1,81 – 2,60 Katılmıyorum

2,61 – 3,40 Fikrim yok

3,41 – 4,20 Katılıyorum

4,21 – 5,00 Kesinlikle katılıyorum şeklinde belirlenmiştir.

Nicel analizlerde ankete 42.207 öğretmen katılmıştır.  Anket verileri incelenmiş 

ve 41.893 öğretmenin anket sorularına tam cevaplar verdiği belirlenmiştir. Nicel ankete 

STEM eğitimleri hakkındaki farkındalığı olan STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, 

Matematik) alanlarında etkinliklere katılan ve okullarında STEM eğitimleri uygulayan 

1.240 öğretmenin bu alanlarla ilgili eğitim-öğretim içerisinde tutum ve davranışları 

ile ilgili anket cevaplarının katılım dereceleri çıkarılmış ve tablo haline getirilmiştir. 
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Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. STEM 

Yaklaşımı Öğretmen anketinden elde edilen nicel veriler; demografik bilgiler, farkındalık, 

tutum ve davranış ölçen sorularla ilgili karşılaştırma tabloları hazırlanmış olup bu tabloların 

yorumlarına yer verilmiştir. Ayrıca Ankara’da belirlenen üç okulda STEM Merkezlerinde 

eğitim alan, STEM etkinliklerini derslerde kullanan öğretmenlerimiz ile yapılan yüz yüze 

görüşmelerden elde edilen nitel veriler NVIVO ile değerlendirilmiş ve tema analizi yapılarak 

sonuçlar tablo haline getirilmiştir. STEM eğitimi alan ve almayan öğretmenlerin STEM 

kavramına ait farkındalık düzeyleri arasında farklılıkların belirlenmesi amacıyla iki farklı grup 

ile çalışılmıştır.

STEM Yaklaşımı Öğretmen Araştırmasında Elde Edilen Nitel veriler

STEM etkinlikleri ile ilgili eğitim aldıktan sonra okullarında bu eğitimleri uygulayan 

16 öğretmen ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenlerin 7’si sınıf 

öğretmeni, 2’si ortaokul öğretmeni ve 7’si lise öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bu 

görüşmeler sonucunda ilgili temalar analiz edilmiş ve Tablo 1’de bu analizler verilmiştir. 

III. BULGULAR 
VE YORUM
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Tablo 1:    Öğretmenlerin STEM Hakkındaki Görüşlerine Dair Frekans Tablosu 

Tema                    Tanımlayıcı temalar N (%) Frekans
STEM tanımı 16 kişi
                                  Model 10,08 49
                                  Yaklaşım 4,8 30
                                  Bütünleşik 0,16 1
                                  Bilgi temelli 0,16 1
                                  İnterdisipliner 3,84 24
                                  Günlük yaşam 8,64 54
                                  Uygulama 16,8 105
                                  Meslek seçimi 11,2 70
                                  Araştırma 47,84 299
                                  Proje tabanlı 0,96 6
                                  5E modeli 0,32 2
                                  Toplam 104.656 641
Öğretmen 16 kişi
                                 Hizmet içi 0,16 1
                                 Kılavuz 0,16 1
                                 Farkındalık 1,44 9
                                 Rehber 1,44 9
                                 Ders hazırlığı 7,68 48
                                 Toplam 10,56 68
Öğrenci 16 kişi

       Olumlu 0,16 1
       Seviyesi 2,4 15
       Merak uyandırmak 3,2 20
       Hazırbulunuşluk 2,56 16
       Takım çalışması 25,6 160

                                  Dikkat çekmek 2,4 15

                                  Toplam 10,72 227
Ölçme 16 kişi

        Süreç 0,64 4
        Sonuç 6,4 40
        Rubrik 8,96 56
       Toplam 16 100
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Öğretmenlere görüşme sorusu “STEM size ne ifade ediyor?” sorulduğunda 

öğretmenler STEM’i model (n=10,08, f=49) ve yaklaşım (n=94,576, f=641) olarak 

tanımlamışlardır. Görüşme sorularından bu soru analiz edildiğinde öğretmenlerin STEM’i 

yaklaşım olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir (Tablo 1).

STEM teması altında, STEM’i tanımlayıcı temaları hakkında öğretmen görüşleri 

tespit edilmiştir. K 1 STEM kavramını tanımlarken “STEM bir yaklaşımdır. Kesinlikle bir 

metot değildir. Metot olarak sınıflandırılamaz. Metodun içerisinde entegre edilebilir. 5 E’ nin 

içerisindeki araştırma kısmının içerisine entegrasyonunu sağlıyorum. Bunu sağlamamdaki 

temel neden de şu öğrenciye zaten hazır bir yapıyı değilde gündelik hayatta bir sorun veya 

öğrencilerin çözümleyebileceği seviye de bir problem vererek problem tabanlı eğitim gibi 

değil bu yaklaşımı da içeren öğrencilerin yeni sıfırdan bir şey elde ederek o probleme 

cevap buldukları bir uğraş olarak görüyorum. Öğrenciler üzerinde kesinlikle olumlu etkisi 

var.” ifadelerinde STEMi yaklaşım olarak tanımlamış ve bu etkinliklerin günlük yaşama 

(n=8,64 f=54) entegre edilme gerektiğini vurgulamıştır.  K 13 STEM kavramını tanımlarken 

“STEM bilim, fen, teknoloji ve matematiğin bir arada bulunduğu disiplinler arası bir 

eğitim. Yapılandırıcı eğitime göre çocuğun farklı konularda bilgisini harmanladığı, çocuklar 

deşarj olduğu, takım çalışmasını anladıkları, analitik düşünme ve mühendislik alanlarını 

araştırdığı bir yaklaşım.” STEM’i yaklaşım olarak adlandırmıştır. K 12 ise “STEM dört tane 

anabilim dallarından oluşan multidisipliner bir yaklaşım. Bilim, teknoloji, mühendislik ve 

matematik gibi derslerin birleşerek çocuklara yeni karma bir ders olarak sunulması. STEM 

hem bir yaklaşım hem de bir eğitim modeli olarak ta düşünülebilir.” STEM öğrencilere 

kazanımların verilmesinde kullanılabilecek bir model (n=10,08, f=49) olarak açıklamıştır. 

K16 STEM kavramını tanımlarken “STEM farklı eğitim modellerinin ortak 

çalışma ürünü. Geçmişte uygulanmak istenen birçok eğitim tekniklerinin ortak payda 

da buluşması” ifadelerini kullanmıştır. Bu etkinliklerin zaten uygulandığını ifade etmiştir.
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K 14 STEM kavramını tanımlarken “STEM birçok dersi için de barındıran harika bir 

kompozisyon. Dersin içinde öğrendiklerini kullanmak ve her türlü öğrenciye erişebilmek 

için güzel bir yol. Öğretmenler ve öğrenciler için keyifli bir eğitim modeli.” derslerde 

kullandıkları etkinliklere daha keyifli bir sürecin eklenebileceğini söylemiştir. K 8 ise 

“STEM öğrencilerin öğrendikleri konuyu günlük hayatları ile ve diğer derslerle beraber 

ilişkilendirerek beceriyi aktarmaları.” ifadelerinde de olduğu gibi STEM etkinliklerinin 

gerçek yaşama (n=8,64, f=54)  entegre edilebilir olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Paylaşılan görüşmelere göre öğretmenler STEM kavramını araştırma (n=47,84, 

f=299)  yapmaya yönelik bulduklarını belirtmişlerdir. STEM etkinliklerinde öncelikle 

araştırma yöntemlerini öğrendiklerini ve konuyu daha derinlemesine inceleyebildiklerini 

ifade etmişlerdir. K15 STEM kavramını tanımlarken “STEM farklı branşlar arasında 

bağlantı sağlayan bir nevi eğitim tekniği. Araştırmalarım doğrultusunda öğrencimin eğitim 

sürecinde nerelerde olduğunu görebiliyor ve kendi dersimde etkili ders işlememe yardımcı 

oluyor.” derslerde kullanabilecekleri teknik, uygulama vb. olarak değerlendirmiştir.

Öğretmenlere görüşme sorusu “ STEM etkinliklerinde en dikkat çeken özellikler/

bölümler nelerdir? Neden?” sorulduğunda STEM etkinliklerini uyguladıklarını söylemişlerdir. 

Bu uygulamalarda en çok dikkat çeken özelliklerin teknoloji ve mühendislik kısmı 

olduğunu söylemişlerdir. Öğrencilerin meslek seçimlerinde (n=11,2, f=70) etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. K1 “Derslerimde gündelik hayata vurgu yapıyoruz. Fakat bizim yaptıklarımız 

compact değil. STEM de en dikkati çeken özellik teknoloji ve mühendislik kısmıdır. 

Derslerimizde fizik, kimya, biyolojiyi yani bilimi interdisipliner verdiğimiz için bu disiplinlerin 

örneklerini veriyoruz.” derslerde STEM etkinliklerini uygularken en dikkatini çeken özelliklerin 

teknoloji ve mühendislik olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde K 2 “Benim için en önemli 

tarafı teknolojinin eğitime katılması. Mühendislik ve teknolojinin kazanımlarının liseye, 

ortaokula kadar inmiş olması ve eğitime entegre edilmesi önemli.” öğrencilere mühendislik 

kazanımlarını vermenin önemli gördüğünü belirtmiştir. K 1 öğrencilerde “Öğrenciler üzerinde
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kesinlikle olumlu etkisi var. Birinci olarak öğrencilerin üzerinde özellikle merak uyandırması, 

ikinci olarak öğrencileri stimüle etmesi, durağan olmaması. Öğrenci ben bunu niye 

yapıyorum, niye uğraşıyorum şeklinde bir itiraz olmuyor. Ben derste problemle ilgili yeterli 

bir açıklama yapabileceği kadar araştırması gerektiğini öğretiyorum.” merak (n=3,2, f=20) 

uyandırılmasının dersin anlaşılmasında avantaj sağlayacağını söylemiştir. Benzer şekilde K 

3 “STEM çalışma sürecimizde öğretmenlerin sadece konu anlatmak değil de, öğrencilere 

soru sorma, merak uyandırma adına problem tespit edip çözüm bulmaları isteniyor. Belki 

problemin çözümü için bizi bile aklımıza gelemeyecek şeyleri bulabilirler.” K 4 öğrencilerin 

bilgi edinme süreçlerini “Öğrencilerin merak ettikleri konuları daha çabuk öğrendiklerini 

paylaşmıştır.” Merak duygusu ile çabuklaştırılabileceğini söylemiştir. 

K 3 ikinci soruya “Gerçek hayatta olan bir problemi öğrencilerime soruyorum. 

Öğrencilerim bir bunu çözmeliyiz, sonucuna ulaşıyorlar.” cümlesiyle STEM etkinliklerinin 

en dikkat çeken özelliğinin günlük yaşama (n=8,64, f=54) uygulanabilir olması gerektiğini 

vurgulamıştır. K 5 ikinci soruya ”Öğrenci sordukça ben de kendimi geliştiriyorum. Dersimi 

hazırlarken öğrenci sorabilir diye daha detaylı araştırma yapıyorum ve çalışıyorum.” 

cümlesiyle STEM etkinliklerinin en dikkat çeken özelliğinin öğretmeni araştırmaya (n=47,84, 

f=299) yönlendirmesi olarak açıklamıştır.

Görüşme sorusu sorulduğunda “STEM etkinliklerinizin içeriğini neleri dikkate 

alarak belirliyorsunuz? STEM etkinliklerinde öğrencileri araştırma ve geliştirmeye 

yönlendirecek onların ilgili konu ve alanda derinleşmelerini sağlayacak örneklerden birkaç 

tanesini paylaşabilir misiniz?“ öğretmenler derslerde uyguladıkları etkinliklerden örnekler 

vermiştir. Öğrencilerin olumlu (n=0,16, f=1) tutum geliştirdikleri belirlenmiştir. K 1 STEM 

etkinliklerine örnek olarak “STEM etkinlikleri ders içerisinde uygunsa hazırlayacağım 

günlük planda STEM etkinliğine yer veriyorum. Bugün ki dersimiz STEM tabanlıdır diyerek 

derslerime başlamıyorum. Genellikle derslerimi 5E metodu ile anlatıyorum. Örnek olarak 

asit-baz tepkimelerini, nötralleşme konusundaki teorik bilgiyi öncelikle derste anlatıyorum.
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Öğrenciyi teorik bilgiye verirken hazırlıyorum. Günlük yaşantımızda kullandığımız bilgilerle 

pekiştirme yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerimi “Günlük yaşantımızda diş macununu niye 

kullanıyoruz?” diye soruyorum. Diş macunu yerine ne kullanabiliriz? gibi sorularla bilimsel bir 

argüman belirliyorum. Öğrencilerde bu argüman dikkat çekici olmalı ve bir beyin fırtınasına 

yol açmalıdır.  Teorik kısım bittiğinde öğrenci günlük yaşam ile ilgili bir soru yönelttiğimde 

öğrenci cevabı direk versin şeklinde değil de çıkarımda bulunsun şeklinde düşünüyorum. 

Gösteri deneyi hazırlıyorum. HCI içeren şişeye öğrencilerin dışarıdan dokunmalarını 

istiyorum. Nötralleşme tepkimelerinin ısıveren tepkimeler olduğunu öğrenci dokunarak 

anlıyor.  Makroskobik olarak da gaz çıkışı olduğunu görsün istiyorum. Bu gazlarda yer alan 

atomlar hangileri olabilir diye soruyorum. Öğrenci seviyesine göre etkinlikleri önceden 

planlıyorum.” ifadelerini kullanmıştır. K 2 STEM etkinliklerine örnek olarak “8 haftalık periyotlar 

ders planı hazırlıyoruz. Konulara göre dergilerden araştırma yapıyorum. Bazında gündemde 

olan konuları da araştırıyorum. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek haberleri de derslerde örnek 

olarak verebilirim. 10. sınıflarda ekoloji konusunda ekoev yaptık. Bu evin tüm elektriğini 

güneş enerjisinden elde ettik.  Bitki kültürü yaptık. Öğrencilerin ısıtıcıyı, zamanlayıcıyı 

çalıştırmayı ve kullanmayı öğrendiler. Ardunio ile ilgili nem ölçer hazırlamayı planladık.). 

Sınıflarda karbonhidrat, proteini lipit anlatıyorum Öğrencilerime gıda alerjisi için indikatörler 

üretmelerini, araştırmalarını istedim.” ifadeleri ile örnek vermiştir. STEM etkinliklerinde 

teknolojinin kullanılmasını öncelikli olarak tercih ettiklerini ve bu konuda bilgisayar 

öğretmenlerinden yardım aldıklarını paylaşmıştır. K 5 öğrenci etkinliklerine “Öğrencilerin 

hakim oldukları derslerden yola çıkarak önceki öğrendiklerini sorarak başlıyorum. Sınıfta 

ütopik olacak Mars’daki toprağı incele gibi sorular yerine bilindik sorularla başlıyorum. 

Öğrenci seviyesine uygun bir plan hazırlıyoruz. Alanda derinleşmek isteyen öğrencilere 

toprak numuneleri getirttik. Öğrenci sulama da yapalım, Mars’ta yetiştirebileceğimiz 

bir bitki elde edelim diyorlar. Öğrenciye yavaş adımlarla başla, önce sabırlı ol, dene bak 

oku olumsuzlukları gör. Öğrenci çok büyük şeyler vaat ediyor. O zaman kazanımı kaçırırız. 

Uygulanabilirliğine dikkat ediyorum.” örnek olarak vermiştir. K 6 etkinlikleri planlarken 

kazanımları önceliklediğini “STEMe etkinliklerinde kazanımlara uygun planlar hazırlıyoruz.
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Bilgi temelli bir problemi oluyoruz. 9. sınıflarda dayanıklılık konusunu anlattım. Öğrencilerime 

artan nüfusa yetecek, ormanlık ve tarım alanlarını yok etmeden yaşama alanlarını nasıl 

oluşturabiliriz. Özellikle öğrenciler çevre ile ilgili kazanımlara da dikkat ettiler.” İfadeleri 

ile söylemiştir. K 7 etkinlik örneği olarak “Bu yüzyılın en önemli sorunu trafik problemi. 

Bu yıl yol problemini içeren bir proje oluşturmalarını istiyorum. 11. Sınıf mantık ve-veya 

bağlaçlarını kullanarak bu problemi çözmelerini istiyorum. Disiplinler arası iletişim çok iyi 

olmalı. Bu açıdan zaman büyük sorun. Projelerde bir yazılım gerekli olduğunda bilgisayar 

ve matematik öğretmenleri ile işbirliği yapıyoruz.” cevabını vermiştir. Araştırmaya katılan 

sınıf öğretmenlerinden K 8 öğrencilerinin küçük oldukları için, okuma yazma bilmediklerini 

ve etkinlikleri resim ile yapmaya çalıştığını “STEM etkinliklerinde de planlama yapıyoruz. 

Kazanımlara uygun, değerler eğitimlerini de içerek şekilde öğrencilerin becerilerini 

içermeli. Kunduzların baraj yapımı öğrencilerin çok ilgilerini çekti. Öncelikle sözel olarak 

bilgi verdik, videoları izledik. Öğrencileri gruplara ayırdık. Peyzaj mimarları, mühendisler 

olarak kendi barajımızı kurmaya başladık. Grupta iletişim kurma yollarını geliştirdiler. 

Gruplarının görevleri olan mesleklerinde işlerini öğrendiler.” ifadelerinde anlatmıştır. Bu 

örnek farklı iki okulda görev yapan 7 sınıf öğretmeni tarafından aynı şeklide ifade edilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlere “Öğretmen ve öğrenci açısından STEM 

etkinliklerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?” görüşme sorusu sorulduğunda öğretmenler 

STEM etkinliklerini değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmelerde K 1 öğrenciler açısından 

“STEM etkinliklerinde deney tasarımını kendileri yapıyor. Öğrenci etkinliği yaparken ben 

gözlemci olarak geride duruyorum. Bu etkinlik sonunda tarihi bir heykelin neden yıprandığını 

soruyorum. Bu bozulmaların asit-baz tepkimeleri ile açıklamalarını istiyorum. Kükürt dioksit 

seviyelerini gösteren bir grafik gösteriyorum. Bu değişimleri grafik ile açıklamalarını istiyorum.” 

cümlesiyle büyük avantaj sağladığını belirtmiştir. K 2 bu soruya “STEM etkinliklerini matematik 

öğretmenleriyle birlikte çalışmak bir avantaj sağlıyor. EBA videolarından yararlanıyorum. 
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Sınıfta Kahoot gibi bazı web araçların da kullanıyorum.” ifadeleri ile cevap vermiş ve 

öğretmenler arasındaki iş birliğine dikkat çekmiştir. K 3 öğretmen ve öğrenci açısından 

STEM etkinliklerinin “Öğretmen olarak donanımlı olmak lazım. Kişinin kendini sürekli 

geliştirmek zorunda kalması bir avantaj, araştırma yapmak keyifli bir süreç. Ders saatinin 

az olması ve etkinliklerin yeterli olmaması, bazen malzeme yetersizliğinden dolayı sınır 

koymak dezavantaj. Öğrenciye verilen probleme çözüm bulmak çok heyecan verici geliyor. 

Yıl içerisinde bir proje hazırlansa gelen fikirleri daraltmamak adına süre yeterli olsa daha 

iyi olur.” avantaj ve dezavantaj olarak belirlediği özellikleri açıklamıştır. STEM etkinliklerinin 

avantajı olarak öğrencilerin kendi tasarımlarını kendilerinin ürettiği için daha çabuk 

öğrendiklerini ve araştırma yapmayı sevdiklerini paylaşmışlardır. Öğrencilerin grup halinde 

çalışmasının okul içerisinde öğrenci iletişimini artırdığını vurgulamışlarıdır. K 4 öğrenci 

iletişimleri ile ilgili olarak “Öğrenciler birbirleriyle işbirliği içerisinde akran öğrenme ile daha 

paylaşarak öğreniyorlar.” akran öğrenmesinin avantaj oluşturduğu görüşünü vurgulamıştır. 

K 10 öğretmenin kendi gelişimini sağlaması gerektiğini “Öğretmen olarak donanımlı olmak 

lazım. Kişinin kendini sürekli geliştirmek zorunda kalması bir avantaj, araştırma yapmak 

keyifli bir süreç. Ders saatinin az olması ve etkinliklerin yeterli olmaması, bazen malzeme 

yetersizliğinden dolayı sınır koymak dezavantaj.” cümlesinde belirtmiştir. Bununla birlikte 

K 10 “STEM çalışması yapılacak çocuk grubunun seviyesi ve beraber bir takım çalışması 

halinde çalışabilirlikleri gibi konularda çocuklar hakkında bilgili olunmalı onları iyi tanımalıyız. 

İyi bir ürün için iyi bir takım çalışması olmaları gerekiyor. STEM takım çalışması konusunda 

çocuklara çok şey katıyor.” öğrencilerin takım olarak (n=25,6, f=160) çalışmasının başarıyı 

artırıcı bir avantaj olduğunu paylaşmıştır. STEM etkinliklerinin dezavantajı olarak ders 

haricinde uygulama zamanının yetmediğini, ders saatinin az olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 

bu etkinliklerde kullanılacak araç-gereçlerin zamanın da temin edilmesinden kaynaklanan 

gecikmeleri de dezavantaj olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmenlere görüşme sorusu
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“STEM etkinliklerinde öğrenci başarısını veya etkinliğin değerlendirmesini nasıl 

ölçüyorsunuz?” sorulduğunda öğretmenlerin çoğunluğunun rubrikleri (n=8,96, f=56) 

hazır olarak alıp kullandıkları belirlenmiştir. Etkinliklerde sonuç odaklı ölçümler (n=6,4, 

f=40), süreç odaklı olanların ise (n=0,64, f=4) daha az kullandıklarını paylaşmışlardır. 

Öğrenci başarısının özellikle seviyelere (n=2,4, f=15) göre hazırlanacak olan etkinliklerle 

sağlanacağını açıklamışlardır. K 1 STEM etkinliklerinde başarının “Öğretmenlerin eğitilmesi 

lazım. Farkındalıkların artırılması lazım. Üniversitede her alanda kişi kendini yetiştirmesi 

lazım. Öğrenci ilgisi artıyor.” farkındalığı artırıcı eğitimlerle sağlanabileceğini ifade etmiştir. 

Aynı zamanda K 1 “Rubriklerinde grup öz değerlendirme yapıyorum. Ders sonunda 

sorular yönlendiriyorum.” Etkinliklerin sonucunda ölçme yaptığını belirtmiştir. K 6 etkinlik 

ölçümlerinin “Sorgulama yapmak ve araştırmaları derinleştirmeleri gerekli. Sınavları test 

mantığından çıkarmalıyız.” cümlesinde değerlendirmenin çeşitliliğine dikkat çekmiştir. K 4 

ölçme sorularında “STEM etkinliklerinde açık uçlu sorular sorarak bir üst değerlendirmeye 

geçmeye çalışıyoruz. Ürün oluşturma genellikle yapılıyor.” STEM etkinlikleri ile ilgili açık 

uçlu soruların, etkinlik sonuçlarını değerlendirmeye yönelik soruların sorulması gerektiğini 

açıklamıştır.  K 10 öğrenciler için “Öğrenci verilen probleme çözüm bulmak çok heyecan verici 

geliyor. Yıl içerisinde bir proje hazırlansa gelen fikirleri daraltmamak adına süre yeterli olsa 

daha iyi olur.” STEM etkinlikleri ile ölçmenin de eğlenceli hale getirilebileceğini söylemiştir. 

K 11 öğrenciler için “Öğrencileri yaş seviyesi hazır bulunuşluğu göz önüne alınarak seçmek. 

Malzeme temini ve güvenlik tedbirliği çok önemli.” Ölçmenin doğru yapılmasında hazır 

bulunuşluluğun (n=2,56, f=16) önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Görüşme sorusu “STEM etkinliklerinin uygulanışına yönelik tavsiye veya 

görüşleriniz nelerdir?” sorulduğunda hizmet içi (n=0,16, f=1) eğitimlerle farkındalıkların 

(n=1,44, f=9)  artırılması gerektiğini vurgulamışlardır. K 8 öğretmenlerin eğitim 

materyallerini  “Öğretmenlerin bu etkinliklerden korkmamalıdırlar. Etkinlik öncesinde 

iyi araştırma yapmak lazım. Kaynakların ve tecrübeli öğretmen arkadaşların 

olması önemli. EBA üzerinden ders materyallerini paylaşılması iyi olurdu.
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Okullarımızın da modül üzerinde böyle bir uygulama var. Bize verilen eğitimler video olarak 

yüklü, youtube üzerinden etkinlik videoları yüklü. Bizler bu alandan bilgi paylaşımlarını 

kullanabiliyoruz. “ EBA gibi eğitim platformlarında paylaşmalarının desteklenmesi gerektiğini 

savunmuştur. K 14 velilerinde öğrencileri yetiştirirken kendilerini geliştirme gerektiğini 

“Çocuklar çok fazla araştırma yapıyor ve aileler de bu eğitime fazlaca destek sağlıyorlar. 

Öğretmenlere de bu olaya daha geniş bir çerçeveden bakmalarını tavsiye ederim.” 

cümlesinde vurgulamıştır. 

STEM Yaklaşımı Öğretmen Anketinden Elde Edilen Nicel Bulgular

Bu kısımda Survey Monkey üzerinde yapılan anketten elde edilen bulgular yer 

almaktadır.

 Tablo 2:    Katılımcıların Demografik Bilgilerine Yönelik Bulgular

f Yüzde (%)

Cinsiyet

Kadın 22413 54,2
Erkek 18935 45,8

Eğitim durumu

Lisans 36835 89.5
Yüksek Lisans 4119 10.0

Doktora 218 0.5

Yaş oranları

20-25 2365 5,7
26-30 7646 18,6
31-35 9390 22,8
36-40 8006 19,5
41-50 10058 24,4
51-60 3285 8,0
60-… 403 1,0

Hizmet yılı

0-1 yıl 1664 4,0
2-4 yıl 6270 15,3
5-10 yıl 10526 25,6

11-20 yıl 14004 34,1
21 yıl-… 8641 21,0
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Katılımcıların demografik bilgilerine yönelik bulguları Tablo 2’deki veriler 

incelendiğinde araştırmaya 18.935 erkek, 22.413 kadın olmak üzere toplam 41.348 

kişi katılmıştır. Katılımcıların cinsiyete göre dağılım yüzdeleri %54,2’si kadın, %45,8’i ise 

erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları incelendiğinde çoğunun 41-50 yaş aralığında 

(%24,4) olduğu görülmektedir. Bu grubu 31-35 yaş aralığındaki (%22,8) katılımcılar 

takip etmektedir. Araştırmada en az 60 yaş ve üstündeki (%1) katılımcılar yer almaktadır. 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında çoğunun lisans mezunu (%89,5) 

olduğu görülmektedir. Yüksek lisans mezunu katılımcıların oranı %10’dur. Araştırmaya 

en az doktora (%0,5) mezunlarının katıldığı söylenebilir. Araştırmaya katılanların hizmet 

süresine göre çoğunluğun 11-20 yıl (%34,1) hizmet süresi olanlardır. 5-10 yıl hizmet süresi 

(%25,6) olan katılımcılar ikinci sırada yer almaktadır. 21 yıl ve üzerinde hizmet süresi olan 

katılımcıların oranı %21,0 iken 2-4 yıl hizmet süresi olanların %15,3, 0-1 yıl hizmet süresi 

olanların oranı ise %0,4’dır. Araştırmaya katılanların çalıştıkları okul türüne göre dağılımları 

garfik 2’de verilmiştir.

Grafik 2:  Katılımcıların Okul Türlerine Yönelik Bulgular
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Araştırmaya katılan öğretmenler Grafik 2’ye göre ilkokulda (%33,21) ve ortaokulda 

(%32,76) çalıştığı, ortaöğretim kısmında çalışan öğretmenlerden %28.60 oranında ankete 

katıldığı tespit edilmiştir. Anaokulu öğretmenlerinin katılımı %4.12 iken uygulama okullarının 

%1.27 oranında ankete katıldığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların çalıştıkları illere göre 

dağılımı grafik 3’te verilmiştir.

Grafik 3:   Katılımcıların Çalıştıkları İllere Yönelik Bulgular

Araştırmaya katılan öğretmenler Grafik 3’e göre Sivas (%7.6), İstanbul (%6.6), İzmir 

(%4,1) illerinde çalışan öğretmenler olduğu bulunmuştur. Araştırmaya her ilden katılımın 

sağlanmış olması sonuçların güvenilir olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya katılanların yurt içinde ya da yurt dışında STEM eğitimi etkinliklerine 

katılma durumlarına göre dağılımı Grafik 4’de verilmiştir.
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Grafik 4:  Katılımcıların Yurt İçinde ya da Yurt Dışında STEM Eğitimi 

Etkinliklerine Katılma Durumlarına Yönelik Bulguları

Grafik 4’e göre katılımcılardan sadece 1.121 öğretmen (%2.7) yurt içinde ya da yurt 

dışında STEM eğitimi etkinliklerine katıldığını beyan etmiştir. Araştırmaya katılanların STEM 

etkinliklerini uyguladığı öğrenci yaş aralığına göre dağılımı Grafik 5’de verilmiştir.

Grafik 5:    Katılımcıların STEM Etkinliklerini Uyguladığı Öğrenci Yaş 

Aralığına Yönelik Bulguları
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Grafik 5’e göre STEM eğitimi alan öğretmenlerin ilkokulda (%23.5) ve ortaokulda  

(%34.3) etkinliklerde STEM kullandığını açıklamıştır. STEM etkinliklerinin lise öğrencilerinde 

uygulanmasını (%14.4) daha düşük bir değer içermesi ders zamanın yeterli olmamasından 

kaynaklandığı belirlenmiştir. STEM etkinliklerinin başarılı olarak uygulanabilmesi için öğrenci 

seviyelerinin uygun olması her aşamada öğrenci hazır bulunuşluluk düzeylerinin artırılması 

gerekmektedir. Her kademede bu etkinliklerin uygulanması anacak müfredat entegrasyonu 

ile sağlanabilir. 

Araştırmada nicel analizlerde geçerlik ve güvenirlik incelemesinde Cronbach Alfa 

değeri 0,961 olarak belirlenmiştir. Bu değer STEM yaklaşımına karşı öğretmen tutum ve 

davranışlarını belirlemek için sorulan 24 soru için ölçülmüştür. Öğretmenlere uygulanan nicel 

analiz için kullanılan anketin Cronbach Alfa değeri 1 e yakın olduğu için güvenilirliği oldukça 

yüksektir. Çalışmada, öğretmenlerin STEM etkinliklerine yönelik tutum ve davranışlarını 

belirten bulgulara yer verilmiştir. Tablo3’de öğretmenlerin STEM etkinlikleri hakkındaki 

tutumları belirtilmektedir.

Tablo 3:   Öğretmenlerin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Tutumları

Sıra 
no

STEM Etkinlikleri 

Hakkındaki Tutumlar

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

K
at

ılm
ıy

or
um

Fi
kr

im
 y

ok

K
at

ılı
yo

ru
m

K
es

in
lik

le
K

at
ılı

yo
ru

m

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%   N X SS
Katılım 
derecesi

1 STEM etkinlikleri ile ders 
işlemek faydalıdır.

42

3,4

22

1,8

110

9,0

574

47,1

470

38,6

1218 4,15 0,91 Kesinlikle

katılıyorum

2 Derste STEM etkinliklerini 
uygulamaktan rahatsızlık 
duyarım.

529

43,4

487

40,0

100

8,2

59

4,8

37

3,0

1212 1,83 0,98 Kesinlikle

katılmıyorum
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3 Derste STEM etkinliklerini 
uygulamak ilgimi çekmez.

533

47,7

487

40,0

95

7,8

59

4,8

39

3,2

1213 1,83 0,98 Kesinlikle

katılmıyorum
4 STEM etkinlikleri 

öğretmenler arasında 
işbirliğini güçlendirir.

30

2,5

38

3,1

167

13,7

587

48,2

388

31,8

1210 4,04 0,89 Katılıyorum

5 Derslerde tasarım yapmak 
öğrencilerin yaratıcılığını 
geliştirir.

29

2,4

20

1,6

54

4,4

514

42,2

594

48,7

1211 4,34 0,83 Kesinlikle

katılıyorum

6 STEM etkinlikleri 
öğrencilerin derse ilgisini 
arttırır.

30

2,5

22

1,8

82

6,7

549

45,0

528

43,3

1211 425 0,85 Kesinlikle

katılıyorum

7 STEM etkinlikleri 
öğrencilerin başarısı arttırır.

30

2,5

18

1,5

127

10,4

594

48,7

435

35,7

1204 4,15 0,85 Kesinlikle

katılıyorum
8 Derslerde öğrencilerin 

kendi çalışma yöntemini 
kendisinin belirlemesini 
isterim.

27

2,2

58

4,8

139

11,4

668

54,8

314

25,8

1206 3,98 0,87 Katılıyorum

9 STEM etkinliklerinde 
öğrenciler hata yapmaktan 
korkmaz.

24

2,0

56

19,5

238

19,5

612

50,2

274

22,5

1204 3,87 0,88 Katılıyorum

10 Öğrenme-öğretme 
sürecinde, öğrenciler 
STEM’i kullanarak STEM 
de ilgi duydukları alanları 
keşfedebilir.

26

2,1

23

1,9

110

9,0

652

53,3

400

32,8

1209 4,13 0,82 Kesinlikle

katılıyorum

11 STEM etkinliklerine ait 
ürünlerin ve verilerin 
paylaşımı faydalıdır.

26

2,1

20

1,6

105

8,6

625

51,3

433

35,5

1209 4,17 0,82 Kesinlikle

katılıyorum

12 STEM etkinlikleri 
çalışmaların sunumu, 
paylaşımı ve yeni 
problem durumlarının 
oluşturulmasını 
kolaylaştırır.

25

2,1

29

2,4

132

10,8

634

52,0

387

31,7

1207 41,0 0,83 Kesinlikle

katılıyorum
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Tablo 3’e göre öğretmenlerin STEM etkinlikleri hakkındaki tutumları incelenmiştir. 

Öğretmenler STEM etkinlikleri ile ders işlemenin faydalı (% 85,7) olduğunu, bu etkinliklerin 

öğrencilerin derse ilgisini (%88,3) ve başarısını (%84,4) artırdığını paylaşmışlardır. 

Öğretmenlerin derste STEM etkinliklerini uygulamaktan rahatsızlık duymadıkları (%83,4), ve 

bu etkinlikleri derste uygulamak istedikleri (%87,7) tespit edilmiştir. Derslerde öğrencilerin 

STEM etkinlikleri kapsamında tasarım yapmalarının (%90,9) öğrenci başarısını artırdığını 

vurgulamışlardır. 

Öğretmenler; STEM etkinliklerinin öğretmenler arasında işbirliğini güçlendirdiğini 

(%80,0) belirtmişlerdir. Öğretim materyallerinin paylaşımının (%86,8) oldukça faydalı 

olacağını belirten öğretmenler, STEM etkinlikleri çalışmaların sunumu, paylaşımı ve 

yeni problem durumlarının oluşturulmasını kolaylaştıracağı (%83,7) hususunda tutum 

geliştirmişlerdir. Dersler de öğrencilerin kendi çalışma yöntemini kendisinin belirlemesini 

isteyen öğretmenlerin oranı %80,6 iken STEM etkinliklerinde öğrenciler hata yapmaktan 

korktuğu (%72,7) kanaati oluşmuştur. Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrenciler STEM’i 

kullanarak STEM de ilgi duydukları alanları keşfedebilir (%86,1) görüşünde olan öğretmenler 

bu yaklaşıma olumlu tutum geliştirmişlerdir. 
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Tablo 4:    Öğretmenlerin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Tutumlarının 

Davranışa Değişmesi

Sıra 
no

       Tutum-Davranış
K

es
in

lik
le

 K
at

ılm
ıy

or
um

K
at

ılm
ıy

or
um
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im
 y

ok

K
at
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yo
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m

K
es
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le
 

ka
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ıy
or

um

f

%

f

%

f

%

f

%

f

% N X SS
Katılım 

derecesi

1 Derslerimde tasarım 
etkinliklerini kullanarak 
uygulama yapmak isterim.

35

2,9

36

3,0

96

7,9

577

47,3

474

38,9

1218 4,16 0,90 Kesinlikle

katılıyorum

2 Öğrencilerin olaylar 
arasındaki ilişkiyi daha iyi 
anlamalarını sağlar.

27

2,2

22

1,8

88

7,2

605

49,6

470

38,6

1212 4,21 0,83 Kesinlikle

katılıyorum

3 STEM etkinliklerini 
disiplinler arası bir 
öğrenim yaklaşımı sağlar.

25

2,1

21

1,7

115

9,4

541

44,5

506

41,5

1209 4,22 0,84 Kesinlikle

katılıyorum

4 Öğrenciler, STEM 
etkinliklerinde veri toplama 
için çeşitli yöntemler 
kullanır.

28

2,3

34

2,8

151

12,4

658

54,0

333

27,3

1204 4,02 0,85 Kesinlikle

katılıyorum

5 STEM etkinliklerinde 
öğrenciler hatalarının 
farkına varır.

25

2,1

38

3,1

141

11,6

681

55,9

316

25,9

1201 4,02 0,83 Katılıyorum

Tablo 4’e göre Öğretmenler STEM etkinlikleri konusunda olumlu tutum 

geliştirmişler ve bu tutumlardan bazıları davranışa değişmiştir. Öğretmenler; derslerinde 

tasarım etkinliklerini (%86,2) kullanarak uygulama yapmak istediklerini, STEM etkinliklerinin 

disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı (%86,0)  sağladığını paylaşmışlardır. Bu durum 

öğretmenlerin STEM etkinliklerine karşı tutumlarının değişmesi olarak yorumlanmıştır. 

Öğrencilerin STEM etkinlikleri ile günlük yaşamda karşılaşılan olaylar arasındaki ilişkiyi 

daha iyi anlamalarını (%88,2) sağladığını savunan öğretmenler,  öğrencilerin bu etkinlikler 

ile hatalarının (%81,8) farkına vardıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin STEM 

etkinliklerinde veri toplama için çeşitli yöntemler (%81,3) kullanmayı öğrenerek araştırma ve 

sorgulama yapmayı öğrendikleri görüşündedirler. 
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Tablo 5:  Öğretmenlerin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Davranışları

Sıra 
no

                Davranış

K
es
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lik

le
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at

ılm
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um
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at
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ıy

or
um
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K
at
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K
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um

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

    N
  

X   SS Katılım 
derecesi

1 STEM etkinliklerini 
kullanarak dersi eğlenceli 
hale getirebilirim.

44

3,6

29

2,4

110

9,0

548

45,0

486

39,9

1217 4,15 0,94 Kesinlikle

katılıyorum

2 Elimdeki materyalerle 
bir STEM etkinliği 
oluşturabilirim.

37

3,0

89

7,3

182

14,9

610

50,0

297

24,4

1215 3,85 0,97 Katılıyorum

3 Dersi STEM etkinlikleriyle 
daha kolay öğretirim.

28

2,3

43

3,5

147

12,8

623

51,1

368

30,2

1209 4,04 0,88 Katılıyorum

4 Derste okul dışı öğrenme 
etkinliklerine yer veririm.

27

2,2

57

4,7

121

9,9

673

55,2

330

27,1

1280 4,01 0,87 Kesinlikle

katılıyorum
5 Öğrenciler, STEM 

etkinliklerinde edindikleri 
bilgiyi gerçek yaşamda 
kullanır.

26

2,1

32

2,6

144

11,8

628

51,4

378

31,0

1206 4,07 0,85 Katılıyorum

6 STEM etkinlikleri 
öğrencilerin, gerçek 
hayattaki problemlere 
çözüm bulmalarını sağlar.

28

2,3

27

2,2

124

10,2

623

51,1

407

33,4

1209 4,11 0,85 Kesinlikle

katılıyorum

7 Öğretmen-öğrenme 
sürecinde STEM’i 
kullanarak geleceğin 21. 
yüzyıl öğrenme becerilerine 
sahip bireyler yetiştirilebilir.

27

2,2

23

1,9

102

8,4

595

48,8

461

37,8

1208 4,19 0,84 Kesinlikle

katılıyorum

Tablo 5’de öğretmenlerin STEM etkinliklerine karşı geliştirdikleri davranışlar 

incelenmiştir. Öğretmenler elindeki materyallerle bir STEM etkinliği oluşturabileceğini 

(%74,4) belirtmişlerdir. Dersi STEM etkinlikleriyle daha kolay öğretebildiklerini (%81,3), 

dersi eğlenceli hale getirebildiklerini (%84,9) ev ders dışı ortamlarda da etkinlik 

yapabileceklerini (%82,4) paylaşmışlardır. Öğrenciler, STEM etkinliklerinde edindikleri
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bilgiyi gerçek yaşamda kullandıklarını (%82,3), Öğretmen-öğrenme sürecinde STEM’i 

kullanarak geleceğin 21.yüzyıl öğrenme becerilerine sahip bireyler yetiştirilebileceklerini 

(%86,6) açıklamışlardır.

STEM yaklaşımı öğretmen anketinde katılımcılara eklemek istedikleri diğer 

hususlar sorulmuştur. Öğretmenler, STEM etkinliklerini derslerinde uygulamak istediklerin 

paylaşmışlardır. STEM etkinlik ders planlarını öğrenmek amacıyla hizmet içi eğitimler 

gerektiğini vurgulamışlardır. 

Tablo 6:   Öğretmenlerin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Düşünceleri

Tema                      Tanımlayıcı temalar N (%) Frekans
Eğitim 39,14 128
STEM etkinlikleri yapılmalı 41,29 135
Yaklaşım 4,89 16
Fen dersleri ağırlıklı 3,36 11
Disiplinler arası 3,06 10
Lisans üstü eğitim alınmalı 2,14 7

Tablo 6’ya göre öğretmenlerin STEM yaklaşımı ile ilgili eğitimler istedikleri tespit 

edilmiştir. Eğitimlerde özellikle uygulama ağırlıklı, ders planlarının hazırlattırılması gerektiğini 

vurgulamışlardır.
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Araştırmanın nitel kısmından elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin STEM 

yaklaşımı kapsamında derslerde uygulanabilecek etkinliklere olumlu olarak baktıkları 

belirlenmiştir. STEM’i model (n=10,08, f=49) ve yaklaşım  (n=94,576, f=641)  olarak 

tanımlamışlardır. Görüşme sorularından bu soru analiz edildiğinde öğretmenlerin STEM’i 

yaklaşım olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. STEM etkinliklerinizin içeriğinde kazanımları 

dikkate aldıklarını paylaşmışlardır. STEM etkinliklerinde öğrencileri araştırma ve geliştirmeye 

yönlendirecek onların ilgili konu ve alanda derinleşmelerini sağlamak amacıyla önce teorik 

bilgiyi verip uygulamayı laboratuvarda yapmışlarıdır. Öğretmeler STEM etkinliklerini planlarken 

genellikle günlük yaşam problemlerinden örnekler seçtiklerini paylaşmışlardır. Basında 

bilimsel konularda “Mars’ta yaşam” vb. öğrencilerin ilgilerini çeken haberleri sınıfa taşıdıklarını 

açıklamışlardır. Öğretmenler okul içerisinde STEM yaklaşımı ile ilgili etkinlikleri planlarken 

multidisipliner bir etkinlik planladıklarını ve aynı seviyedeki öğrencilerle benzer etkinlikleri 

uyguladıklarını söylemişlerdir. Okuldaki öğretmenlerinde donanımlı olması gerektiğini ve 

zaman zaman tüm öğretmenlerin katıldığı toplantıların yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Katılımcılar öğretmenler için eğitimlerin verilmesi ve farkındalıkların artırılması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  Üniversitede her alanda kişinin kendini yetiştirmesi gerektiğini söylemişlerdir. 

Öğretmenler için STEM uygulama kılavuzu hazırlanması gerektiğini dokümanların ise 

EBA’da yayımlanırsa kolaylıkla bu dokümanlara ulaşabileceklerini paylaşmışlardır. STEM 

etkinliklerinin avantajı olarak öğrencilerin kendi tasarımlarını kendilerinin ürettiği için daha 

çabuk öğrendiklerini ve araştırma yapmayı sevdiklerini paylaşmışlardır. STEM etkinliklerinin 

dezavantajı olarak ders haricinde uygulama zamanının yetmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

bu etkinliklerde kullanılacak araç-gereçlerin zamanında temin edilmesinden kaynaklanan 

gecikmeleri de dezavantaj olarak değerlendirmişlerdir. STEM etkinliklerini kullanan 

öğretmenler aynı etkinlik için benzer rubrikleri kullanmalıdır. Bu tür ortak uygulamalar için 

STEM etkinliklerine yönelik kılavuz hazırlanırsa ortak rubrikler daha kolay kullanılabilir. 

IV.TARTIŞMA 
VE SONUÇ



50

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

Nitelik bir eğitim alarak gelecekte istediği meslekte çalışmak isteyen öğrenciler 

yetiştirmek için öğretmenlerin yeni rollerini üstlenmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin mevcut 

bilgilerin yanı sıra akranları ile rekabet edebilecek bilgi birikimini sağlamaları öğretim yöntem 

ve tekniklerini de geliştirmeleri ile mümkün olabilir. STEM iş gücüne katılacak öğrenciler 

üzerinde etkili bir iz bırakmak isteyen öğretmenlerin yeni eğitim trendlerini takip ederek 

öğrencinin merak ve ilgisini çekmeli ayrıca ders planlarına gerçek yaşam ile ilgili problemlerini 

de katmaları gereklidir (Çepni, 2017).  

STEM yaklaşımına yönelik verilen eğitimlerde bilim ağırlıklı multidisipliner bir bakış 

açısı olmalıdır. Günlük yaşama yönelik sorunların farkına varan öğrencilere bilgi temelli 

bütünleşik bir yapıya sahip kazanımlar ve yetkinliklerin verilmesi için eğitim polikaları 

geliştirilmelidir (Çorlu, 2013). Müfredatlarda 2018 yılında yapılan değişikliklerin bu anlamda 

olumlu olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın nicel kısmında elde edilen veriler SPSS kullanılarak istatistiklerle 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan verilerin anlamlı olanları seçilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğretmelerin STEM tutum ve davranışları ile cinsiyet karşılaştırılmış ve tablo 7’de verilmiştir. 

Nicel analizlerde anlamlı farkları tespit edebilmek amacıyla t-test ve Anova analizleri 

uygulanmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetine göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışlarına 

yönelik t-testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir

Tablo 7.   Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre STEM Yaklaşımına Karşı Tutum Ve 

Davranışlarına Yönelik t-Testi Sonuçları 

       n    χ      
 ss  t  sd  p

Kadın 594 94,15 15,25 1,125 1054 0,261
Erkek 529 93,05 17,50

P<0,05
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Kadın öğretmenlerin STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışlarına yönelik ilgili puan 

ortalaması ( χ =94,15 ),  erkek öğretmenlerin ortalaması  ( χ =93,05 ), Tablo 7’den görüleceği 

üzere her iki grubun görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur (t(1054)= 1,508, p=0,261>0,05).

Bu bulgulara dayanarak özellikle nitel kısımdaki verilerle birlikte incelendiğinde kadın 

öğretmenlerin ders etkinliği olarak STEM yaklaşımına yönelik daha istekli oldukları ifade 

edilebilir.

Öğretmenlerin yurt içinde ya da yurt dışında STEM Eğitimi etkinliklerine katılım 

durumları ile STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışlarına yönelik t-testi sonuçları Tablo 

8’de verilmiştir

Tablo 8.  Öğretmenlerin Yurt İçinde ya da Yurt Dışında STEM Eğitimi Etkinliklerine 

Katılım Durumları İle STEM Yaklaşımına Karşı Tutum ve Davranışlarına Yönelik 

t-Testi Sonuçları

       n
   
χ

     

  ss    t   sd   p

Evet 1035           94,35 16,02 2,659 1060 0,008
Hayır     27 86,07 14,04

 
P<0,05

Tablo 8’ e göre yurt içinde ya da yurt dışında STEM Eğitimi etkinliklerine katılan 

öğretmenlerin genel olarak STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışlarına yönelik 

puanlarının ortalaması ( χ =94,35 ), yurt içinde ya da yurt dışında STEM Eğitimi etkinliklerine 

katılmayan öğretmenlerin genel olarak STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışlarına 

yönelik puanlarının ortalaması ( χ =86,07)  ortalamasına göre daha yüksektir. Her iki 

grubun görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t(1060)=2,659, p=0,008<0,05). 

Bu bulgulara dayanarak yurt içinde ya da yurt dışında STEM Eğitimi etkinliklerine katılan 

öğretmenlerin STEM yaklaşımına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirdiği ifade edilebilir.
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Öğretmenlerin eğitim durumlarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları 

ile ilgili olarak verdikleri cevapların varyans analizi ve Tukey Sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9.  Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre STEM Yaklaşımına Karşı Tutum ve 

Davranışları İle İlgili olarak Verdikleri Cevaplarının Varyans Analizi ve Tukey Sonuçları

Varyansın 

Kaynağı

Kareler

Toplamı

Sd Kareler

Ortalaması

   F Anlamlı

Fark

Grup      N      

Gruplar 
arası

2266,745 2 1133,372 4,339 Yüksek 
lisans ile 
Lisans ve 
doktora 

Lisans 860 92,9802

Gruplar içi 289408,690 1108
261,199

Yüksek 
Lisans

227 96,4229

Toplam 291675,435 1110 Doktora 24 96,1250

1111 93,7516

   P<0,05

Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumlarına göre 

STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları ile ilgili olarak verdikleri cevaplar arasında 

0,013 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur [F(2, 1133,372)= 4,339; p<.05]. 

Farkın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya çıkarmak için yapılan Tukey testi 

sonuçlarına göre,  öğretmenlerin eğitim durumlarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve 

davranışlarını uygulama isteği açısından fark vardır. Öğretmenlerde eğitim durumu ilerledikçe 

STEM yaklaşımına yönelik tutum ve davranışlarında da olumlu gelişme olduğu ifade edilebilir. 

Özellikle yüksek lisans yapan öğretmenlerin STEM etkinliklerini daha çok yapmak istedikleri 

belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin yaş durumlarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları 

ile ilgili olarak verdikleri cevapların varyans analizi ve Tukey Sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 10.  Öğretmenlerin Yaş Durumlarına Göre STEM Yaklaşımına Karşı Tutum ve 

Davranışları İle İlgili olarak Verdikleri Cevaplarının Varyans Analizi ve Tukey Sonuçları

Varyansın 

Kaynağı

Kareler

Toplamı

Sd Kareler

Ortalaması

F Anlamlı

Fark

Grup N

Gruplar 
arası 5536,551 6 922,758 3,535 26 – 35 

yaşları 
diğer 
yaşlar

20-25 65 94,53

Gruplar içi 289190,934 1108 261,003 26-30 204 96,46
Toplam 294727,485 1114 31-35 267 95,15

36-40 225 93,79
41-50 261 91,14
51-60 75 90,38
60- ... 18 86,88

1115 93,69

  P<0,05

Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş durumlarına göre 

STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları ile ilgili olarak verdikleri cevaplar arasında 

0,002 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur [F(6, 922,758)= 3,535; p<.05]. 

Farkın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya çıkarmak için yapılan Tukey testi 

sonuçlarına göre,  öğretmenlerin yaş durumlarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve 

davranışlarını uygulama isteği açısından fark vardır. Öğretmenlerde 26-30 ile 31-35 yaşlarında 

STEM yaklaşımına yönelik tutum ve davranışlarında da olumlu gelişme olduğu ifade edilebilir. 

Özellikle 26-35 yaşları arasında olan öğretmenlerin STEM etkinliklerini daha çok yapmak 

istedikleri belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin hizmet yılına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları ile 

ilgili olarak verdikleri cevapların varyans analizi ve Tukey Sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11.  Öğretmenlerin Hizmet Yılına Göre STEM Yaklaşımına Karşı Tutum ve 

Davranışları İle İlgili olarak Verdikleri Cevaplarının Varyans Analizi ve Tukey Sonuçları

Varyansın 

Kaynağı

Kareler

Toplamı

Sd Kareler

Ortalaması

F Anlamlı

Fark

Grup N

Gruplar 
arası 4157,763 4 1039,441 3,967 2-4 yıl, 

5-10 yıl 0-1 yıl 39 94,79

Gruplar içi 289815,529 1106 262,039 2-4 yıl 154 95,72
Toplam 293973,293 1110 5-10 yıl 308 95,36

11-20 yıl 396 93,66
21 yıl -... 214 90,18

1111 93,78

  P<0,05

Tablo 11 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin hizmet yıllarına 

göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları ile ilgili olarak verdikleri cevaplar 

arasında 0,003 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur [F(4, 1039,441)= 3,967; p<.05]. 

Farkın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya çıkarmak için yapılan Tukey testi 

sonuçlarına göre,  öğretmenlerin hizmet yıllarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve 

davranışlarını uygulama isteği açısından fark vardır. Öğretmenlerde 2-4 ile 5-10 hizmet yılı 

olanların STEM yaklaşımına yönelik tutum ve davranışlarında da olumlu gelişme olduğu 

ifade edilebilir. Özellikle 2-10 hizmet yılları bulunan öğretmenlerin STEM etkinliklerini 

daha çok yapmak istedikleri belirlenmiştir. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin hazır 

bulunuşluluk düzeylerini artırılması ile bu farkın ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenler alan bilgisini derslerde uygularken günlük yaşamdan örnekler 

vermeli ve sorular sorarak öğrencilerin merak etmesini sağlamalıdır. Öğrencilerin 

derse karşı tutumlarında olumlu etki yapan STEM eğitimi, öğrencilerin kendilerine 

güvenme, problem çözme, yaşam deneyimi kazandırma, yenilikçi ve mucit olma, 

eleştirel düşünme gibi birçok özelliğin gelişmesini sağlamaktadır (Çepni, 2017).
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Öğretmenlerin öğrenci yaşlarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları 

ile ilgili olarak verdikleri cevapların varyans analizi ve Tukey Sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Öğretmenlerin Öğrenci Yaşlarına Göre STEM Yaklaşımına Karşı Tutum ve 

Davranışları İle İlgili olarak Verdikleri Cevaplarının Varyans Analizi ve Tukey Sonuçları

Varyansın 

Kaynağı

Kareler

Toplamı

Sd Kareler

Ortalaması

F Anlamlı

Fark

Grup N

Gruplar 
arası 3549,623 5 709,925

2,772 7 yaş 
altı ile 
12-15 
yaş

7 yaş 
altı

104 90,98

Gruplar içi
288077,891 1125 256,069

7-10 
yaş

266 92,48

Toplam
291627,514 1130

10-11 
yaş

207 94,71

12-15 
yaş

392 95,87

16-19 
yaş

162 92,56

1131 93,96

   P<0,05

Tablo 12 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenci yaş gruplarına 

göre STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışları ile ilgili olarak verdikleri cevaplar 

arasında 0,017 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur [F(5, 709,925)= 2,772; p<.05]. 

Farkın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya çıkarmak için yapılan Tukey testi 

sonuçlarına göre,  öğretmenlerin öğrenci yaş gruplarına göre STEM yaklaşımına karşı tutum 

ve davranışlarını uygulama isteği açısından fark vardır. Öğretmenlerin öğrenci yaş grubu 

olarak 7-10 ile 10 11 yaş gruplarında STEM yaklaşımına yönelik tutum ve davranışlarında 

da olumlu geliştirdikleri ifade edilebilir. Özellikle 7- 11 yaşları arasında öğrencileri 

bulunan öğretmenlerin STEM etkinliklerini daha çok yapmak istedikleri belirlenmiştir. 
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STEM yaklaşımına karşı tutum ve davranışların öğretmenlerin yeni rollerine alışmasını 

sağlayacaktır. Öğretmenler öğrencilerin öğrenmeye istekli olmaları, soru sormaları vb. etkileri 

ile daha çok araştırmaya yönlenmektedirler. Aynı sınıflara derse giren farklı branşlardaki 

öğretmenlerin STEM yaklaşımı etkinliklerini uygularken iş birliği yapmaları öğrenci başarısını 

artırır (Çepni, 2017, Çorlu , 2013).

Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesi düşünüldüğünde sosyal 

ve ekonomik kalkınmasının arttırması ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için STEM 

eğitimine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, özellikle özel eğitim kurumlarında 

STEM eğitimi hızla yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı yerel ve küresel 

çerçevede STEM uygulamalarını eleştirel bir boyutta incelemektir (Akgündüz, 2015).

 Dünyada son yıllarda “STEM” olarak adlandırılan eğitim, alandan bağımsız bütünleşik 

bir şekilde ele alınmakta ve uygulamaya dönük ve disiplinlerarası bir yaklaşım olarak kabul 

görmeye başlamıştır (Çorlu ve Çallı, 2017). Robert Capraro Türkiye’de eğitim sistemi ile 

ilgili bir araştırma yaparken “Çok güzel şeyler yapıyorsunuz, ama bunların bir araştırma 

tekniği yok.” Bu işe yarıyor mu; yaramıyor mu?  Bu örnek çalışmaların sayısını, kalitesini ve 

verimliliğini artırmak için araştırma ile birlikte başlanmalı. Şeklinde önerilerde bulunmuştur. 

STEM yaklaşımı ile ilgili çalışmaların araştırma temeline oturtularak sürdürülmesi 

günümüzde trend olan bu eğitim anlayışının daha çabuk tüketilmesini engelleyecektir. 

STEM yaklaşımı etkinliklerini derslerinde uygulayan öğretmenlerin problem çözme 

sürecini aşamalandırıp multidisipliner bir bakış açısı ile hareket etmeleri gereklidir (Shuchi 

Grover1 and Roy Pea, 2013). Okullar ile mesleki gelişim imkanı sağlayabilecek kurumlar 

arasında işbirliği kurulmalıdır (Capraro ve Çorlu, 2013).
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Dünyada eğitim yatırımları incelendiğinde Güney Kore’de yetkin öğretmenlerin 

yetiştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere öncelik verilmiştir. Çin gibi daha kalabalık 

ülkelerde eğitim ya da yöreye, ihtiyaçlara göre bireyselleştirilmiştir. Singapur’da ise liseden 

üniversiteye geçişe verilen önem ile eğitimin sürekliliği sağlanmıştır (TÜBİTAK, 2016). 

Evrensel değerleri geleneksel yöntemlerle harmanlayıp araştırmalarla desteklemeliyiz.

Günümüzde tartışılan STEM ile ilgili öğrenme çıktılarının neler olduğudur. STEM yaklaşımı 

uygulamaları ile ilgili sorunlar:

•	 STEM merkezleri yeni kurulmakla birlikte çalışmalarında farklılıklar olduğu 

gözlemlenmektedir.

•	 STEM merkezlerinin mevzuatı, bağlı olduğu kurum ve çalışma prensipleri belli 

değildir.

•	 STEM merkezlerinde hangi birimlerin bulunması gerektiğine yönelik ortak bir 

anlayışın olmadığı görülmektedir.

•	 STEM merkezlerinde görev yapan ve gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında bu 

alanda eğitim alan öğretmenlerin aldıkları eğitim içeriklerindeki farklılıklar farklı 

anlayış ve tanımlamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

•	 STEM etkinlikleri yürüten öğretmenlerin izleyeceği standart dokümanlar, öğretmen 

kılavuz kaynakları bulunmamaktadır.

•	 Eğitim programında kazanımları destekleyici içeriklere yönelik yol haritaları, 

materyaller bulunmamaktadır.

•	 Bazı STEM merkezlerinin çalışma stilleri bakımından BİLSEM’lerle benzerlik 

gösterdiği görülmekle birlikte bu merkezlerin BİLSEM’lerden farklı yönleri yeterince 

netleştirilememiştir.
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Öneriler

•	 Kısa vadede STEM merkezlerinde (Payas, Şanlıurfa, vb.) ve okullarda çalışan 

öğretmenlerin bir araya getirilerek çalıştay formatında bir uygulama yapılmalıdır. 

•	 Kısa vadede her okula laboratuvar kurulumunun yapılamayacağı düşünüldüğünde bu 

açığın STEM merkezlerinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı sağlanmalıdır.

•	 Geleceğin dünyasına yönelik olarak genel eğitim stratejileri belirlenmelidir.

•	 STEM yaklaşımına yönelik etkinlikleri derslerde uygulayan ülkelerin PISA-TIMMS 

başarı düzeyleri korelasyon araştırılabilir.

•	 Müfredat entegreli STEM kazanımları öğrenciyi sürece dâhil etmekte ve öğrencinin 

becerilerini öğrenme ortamlarına yansıtacak fırsatlar sunmalıdır.

•	 Öğrenci merkezli eğitimler verilmeli ve bu eğitimlerde öğretmeden ziyade öğrenme 

ön planda yer almalıdır.

•	 Öğrenci temel yaşam becerileri kazanmalı ve sorgulamalı, bilişimsel düşünme 

sürecine katılmalıdır.

•	 STEM eğitimi hakkında nitelikli kavramsallaştırma ile iletişim için ve dil için ortak bir 

çerçeve oluşturulmalıdır.

•	 STEM eğitimleri için hangi yöntem ve materyallerin daha etkili olduğu araştırılabilir.

•	 STEM eğitiminin yaygınlaşması amacıyla maker, robotik, kodlama gibi uygulamalar 

kullanılabilir.
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•	 Ülkemizde STEM yaklaşımı ile eğitim veren merkezlerin öğretmenlere potansiyel 

etkisi araştırılmalıdır.

•	 Uzun vadede eğitim programında yer alan kazanımlar incelenmeli; her bir kazanımı 

gerçekleştirici eğitim etkinlikleri geliştirilmelidir. Geliştirilen bu etkinliklerin sınıf 

ortamında nasıl uygulanacağına yönelik yol haritaları hazırlanmalı, hazırlanacak bu 

yol haritaları öğretmen kılavuz kitaplarında belirtilmelidir.

•	 İnternet ortamında özellikle EBA içeriklerinde okullarda yapılan deneyleri 

destekleyici etkileşimli ve üç boyut özelliğine sahip deney içerikleri geliştirilmelidir.
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EK 1: GÖRÜŞME SORULARI

1.STEM size ne ifade ediyor? 

2.STEM etkinliklerinde en dikkat çeken özellikler/bölümler nelerdir? Neden? 

3.STEM etkinliklerinizin içeriğini neleri dikkate alarak belirliyorsunuz? STEM etkinliklerinde öğrencileri 

araştırma ve geliştirmeye yönlendirecek onların ilgili konu ve alanda derinleşmelerini sağlayacak 

örneklerden birkaç tanesini paylaşabilir misiniz? 

4.Öğretmen ve öğrenci açısından STEM etkinliklerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

5.STEM etkinliklerinde öğrenci başarısını veya etkinliğin değerlendirmesini nasıl ölçüyorsunuz? 

6.STEM etkinliklerinin uygulanışına yönelik tavsiye veya görüşleriniz nelerdir?
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EK 2 : STEM YAKLAŞIMI ÖĞRETMEN ANKETİ

Değerli Katılımcılar;

Günümüzde öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl 

becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte 

düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen öğrencilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. 

Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Bilim dalları/Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 

derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM (Bilim/Fen, 

Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil edil-

mektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve dünyada ilerleyen değişime 

uyum sağlayabilmek adına STEM eğitimini incelemek üzere bir araştırma ekibi kurulmuştur. STEM 

araştırma ekibinin yapması planlanan araştırmalar için resmi yazı ile onay alınmıştır. Ankete verilen 

cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır.
     

                                                                                         STEM Araştırma Ekibi

                                                Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğ

      1.Cinsiyetiniz

 Kadın  

           Erkek

         2. Eğitim Durumunuz

  Lisans

  Yüksek Lisans

  
  Doktora

         3. Çalıştığınız il
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4. Yaşınız

 20-25

 26-30

 31-35

 36-40

 41 - 50

 51 - 60

 60- ...

5. Öğretmenlik yaptığınız süre

 0-1 yıl

 2-4 yıl

 5-10 yıl

 11-20 yıl

 21 yıl -...

6. Çalıştığınız Okulun Adını Yazınız.

7.Yurt içinde ya da yurt dışında STEM Eğitimi etkinliklerine katıldınız mı?

 Evet

 Hayır
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8. STEM Etkinliklerini uyguladığınız öğrenci yaş grubu

7 yaş altı

7-10 yaş

10-11 yaş

10-11 yaş

12-15 yaş

16-19 yaş

9. Aşağıda yer alan maddelerde uygun bulduğunuz seçeneği işaretleyiniz.

                                            Kesinlikle  Katılmıyorum    Katılmıyorum       Fikrim yok       Katılıyorum      Katılıyorum
  

STEM etkinliklerini 
kullanarak dersi eğlenceli                                                                                                                     
hale getirebilirim.

Elimdeki materyalerle 
bir STEM etkinliği                                                                                                                         
oluşturabilirim.

STEM etkinlikleri ile ders 
işlemek faydalıdır.                                                                                                                         

Derslerimde tasarım 
etkinliklerini kullanarak                                                                                                                 
uygulama yapmak isteri

Derste STEM etkinliklerini 
uygulamaktan rahatsızlık                                                                                                              
duyarım

Derste STEM etkinliklerini
 uygulamak ilgimi çekmez                                                                                                                                 

Dersi STEM
etkinlikleriyle daha kolay                                                                                                               
öğretirim.

Derste okul dışı öğrenme 
etkinliklerine yer veririm.                                                                                                                

STEM etkinlikleri öğretmenler 
arasında işbirliğini güçlendirir                                                                                                        

Öğrencilerin olaylar arasındaki 
ilişkiyi daha iyi anlamalarını sağlar.                                                                                                 

Derslerde tasarım yapmak öğrencilerin
 yaratıcılığını geliştirir.                                                                                                                      
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                                            Kesinlikle  Katılmıyorum    Katılmıyorum       Fikrim yok       Katılıyorum      Katılıyorum
  

STEM etkinlikleri 
öğrencilerin derse                                                                                                                       
 ilgisini arttırır.

STEM etkinliklerini 
disiplinler arası bir öğrenim                                                                                                         
yaklaşımı sağlar.

STEM etkinlikleri 
öğrencilerin başarısı arttırır.                                                                                                         

Derslerde öğrencilerin kendi
 çalışma yöntemini kendisinin                                                                                                      
 belirlemesini isterim.

Öğrenciler, STEM etkinliklerinde
 veri toplama için çeşitli                                                                                                               
yöntemler kullanır.

STEM etkinliklerinde 
öğrenciler hatalarının
farkına varır.                                                                                                                                 

STEM etkinliklerinde 
öğrenciler hata 
yapmaktan korkmaz.                                                                                                                            

Öğrenciler, STEM 
etkinliklerinde edindikleri                                                                                                            
bilgiyi gerçek yaşamda kullanır.

STEM etkinlikleri öğrencilerin,
 gerçek hayattaki problemlere                                                                                                     
çözüm bulmalarını sağlar

Öğrenme-öğretme sürecinde, 
öğrenciler STEM’i kullanarak 
STEM de ilgi duydukları alanları                                                                                                    
 keşfedebilir.

Öğretmen-öğrenme sürecinde 
STEM’i kullanarak geleceğin 
21.yy öğrenme becerilerine                                                                                                           
sahip bireyler yetiştirilebilir.

STEM etkinliklerine ait 
ürünlerin ve verilerin                                                                                                                      
paylaşımı faydalıdır.

STEM etkinlikleri 
çalışmaların sunumu, paylaşımı
 ve yeni problem durumlarının
 oluşturulmasını kolaylaştırır                                                                                                         

10. Eklemek istediklerinizi yazınız
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