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ÖZ 

STEM EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN  ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠ 

ALGILARI: MALTEPE ĠLÇESĠ ÖZEL OKULLARI ÖRNEĞĠ 

Ayça Köse 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı   

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çetin 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

 STEM, “Science, Technology, Engineering, Mathematics” kelimelerinin baş 

harflerinden oluşan eğitim metodu İngilizce karşılıklarından da görüleceği üzere, bilim, 

teknoloji, mühendislik ve matematiğin harmanlandığı ve bir bütünsellik kazandığı 

eğitim metodudur. Türkçe karşılığı olarak FETEMM kısaltması da kullanılabilmektedir. 

Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harfleridir. STEM 

eğitiminde amaç eleştirel düşünme metodu kazandırılarak öğretme yeteneği 

kazandırılmasıdır.  

 Bu çalışmada “STEM Eğitimi” tanımlaması yapılmış ve Türkiye‟deki, dünyadaki 

gelişimine, uygulama örneklerine yer verilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde eğitim 

metodunun gelişmesi, şekillenmesi de çalışmamızda tablo olarak sunulmuştur. STEM 

Eğitim metodunun gelişimi teknolojinin gelişmesi ile paralel bir süreç izlemiştir. 

Teknolojinin günümüzde ayrılamayacağımız bir parçamız haline gelmiş olması, 

günümüzde çocukların okulöncesi çağda teknoloji ile tanışmış olması eğitim sistemi ve 

metodları içerisinde teknolojinin önemini vurgulamaktadır. Teknoloji kavramını da 

elbette bilimden ve matematikten ayrı düşünmek olanaksızdır. Eğitim sistemi içinde 

karma eğitim metodu ile aktarılabilecek bir sistem geliştirilmiştir. Çocuğun hem 

doğanın içinde olması hem de doğal yapıyı matematik ve bilim eşliğinde anlamaya ve 

kavramaya çalışması çok önemlidir. Teknoloji kendi gelişim seyri içinde doğal yapıları 

kendine örnek almıştır. Uçağın uçuşu bir kuşun havalanıp kanat çırpmasının doğal bir 

gelişmiş sonucudur. Bu nedenle bilimden uzak, matematikten uzak bir eğitim metodu 

kurgulamak doğru olmayacaktır. 
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 Eğitim metodları içerisinde bu dört biliminde ayrı ayrı verilmesini öneren 

disiplinler olduğu gibi karma eğitim metodu ile iç içe, birlikte verilmesi gerektiğini 

savunan disiplinlerde vardır. STEM eğitiminin birçok ülkede önemli hale gelmesi 

neticesinde farklı tanımlamalar yapma gerekliliği doğmuştur. Ancak tüm tanımlar 

incelendiğinde ortak bir hedefin bilim ve matematiğin temelinde şekillenen bir yöntem 

olması ve ülkenin ekonomik gelişim sürecini de dikkate alarak teknik düzeyde 

yeterliliğe sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu eğitim metodları eğitim 

kurumlarında uygulanabilir olduğu kadar okul dışı eğitim metodlarıyla da 

sağlanabilmektedir. Uygulamada kamplar, kurslar düzenlendiği gözlenmiştir.  

 Çalışmanın son bölümünde anket çalışmaları yapılarak teorik tanımlamaların 

pratik hayattaki karşılığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Teknoloji, Bilim, Eğitim Metodları. 
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 STEM is the education method consisting of the initials of the words "Science, 

Technology, Engineering, Mathematics", as it can be seen from the English equivalents, 

it is the education method in which science, technology, engineering and mathematics 

blend and gain a holistic method. In Turkish language, the abbreviation FETEMM can 

also be used. They are the initials of the words science, technology, engineering and 

mathematics. The aim of STEM education is to gain the ability to teach by giving 

critical thinking method. 

 In our study, "STEM education" identification made in Turkey and world 

development, application examples are given place. The development and shaping of 

the education method in the historical process is presented in our study as a table. The 

development of STEM Education method followed a process parallel to the 

development of technology. The fact that technology has become a part of us that we 

cannot separate today, and that children today have become familiar with technology in 

the preschool age, emphasizes the importance of technology in the education system 

and methods. Of course, it is impossible to think about the concept of technology 

separately from science and mathematics. A system that can be transferred with the 

mixed education method has been developed within the education system. It is very 

important that the child is both in nature and trying to understand and comprehend the 

natural structure with mathematics and science. Technology has taken its natural 

structure as an example in its own course of development. The flight of the plane is a 
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naturally developed result of a bird taking off and flapping its wings. Therefore, it 

would not be correct to construct a teaching method far from science or mathematics. 

 There are disciplines that suggest that these four sciences be taught separately in 

education methods, as well as disciplines that advocate that they should be given 

together with the mixed education method. As a result of STEM education becoming 

important in many countries, it was necessary to make different definitions. However, 

when all definitions are examined, a common goal is to be a method shaped on the basis 

of science and mathematics and to ensure that people with technical competence are 

trained by taking into account the country's economic development process. These 

educational methods can be provided with educational methods as well as they can be 

applied in educational institutions. In practice, it was observed that camps and courses 

were organized. 

 In the last part of our study, by making survey studies, the practical life of 

theoretical definitions was determined. 

Keywords: STEM Education, Technology, Science, Education Methods. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

STEM Eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretmen alğılarının incelendiği bu 

çalışmada öncelikli olarak kuramsal çerçeve belirlenmiştir. Farklı disiplinler 

çerçevesinde tanımlaması yapılarak kavramın içeriğinin anlaşılması hedeflenmiştir. 

Teknoloji, bilim, mühendislik ve matematiğin harmanlandığı eğitim metodu gelecek 

nesillerin gelişimi için önemlidir görüşü tüm tanımlamaların ortak sonucu olduğu 

anlaşılmaktadır. Günlük hayatı kavrarken, yaşarken sorgulayıcı, analiz edici bir bakışla 

yaklaşmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Toplumsal hayat,  iş dünyası ve ekonomik 

gelişmişlik ile de ilintili bir kavram olarak açıklanabilmektedir. Problem çözme, yaratıcı 

bakış geliştirme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Kavramsal tanımlamasının 

yapıldığı ilk bölümde ayrıca STEM Eğitim metoduna ilişkin farklı disiplinler ve 

yaklaşım modelleri incelenmiştir. 

Türkiye‟deki ve dünyadaki uygulama yöntemleri, eğitim sistemine dahil oluş 

süreci ve gelişimi incelenmiştir. Türkiye‟de Milli Eğitim Bakanlığı‟nın ayırdığı bütçe, 

devlet kurumları ile özel iştiraklerin işbirlikleri ve düzenlenen kampanyalar STEM 

Eğitim metotlarının gelişiminde etkili olmuştur. Dünyadaki örnekleri Amerika, 

İngiltere, Singapur ve Hindistan örnekleri ve yaklaşımları çerçevesinden aktarılmıştır. 

Hindistan‟da gelişim için “Hep Birlikte Hep Beraber” sloganıyla ülkenin ekonomik 

gelişimi içinde gerekli işkolları için teknik altyapıya sahip bireyler yetiştirmeyi hedef 

olarak almışlardır. Çalışmanın yine ikinci bölümünde kuramsal çerçevesi çizilirken 11 

alt başlık halinde eğitim metodu ve birbirleri ile benzer ve farklı yöntemleri 

incelenmiştir. STEM eğitiminin önemi, eğitim sistemi içindeki yeri, ülkeler arasında 

yöntemin kullanılabilirliği ve etkisi de aktarılmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde analiz çalışmaları yapılmıştır. Analiz 

çalışmalarında öğrenciler ve öğretmenler olarak iki farklı grup için ayrı anket 

çalışmaları yapılmıştır. Anket çalışmasına katılan öğrenci sayısı 202‟dir. Öğrencilerin 

%45‟i kız öğrenci, %55‟i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. İlköğretim düzeyinden 

öğrenciler anket uygulaması için seçilmiştir. Güvenilirlik analizi Croanbach Alfa 

katsayısını 0,60‟dan büyük olduğu takdirde güvenilir olarak kabul etmiştir. Bu çalışma 

içinde güvenilirlik 0,827 olarak çıkmıştır. Bir diğer analiz çalışması öğretmenler üzerine 
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yapılmıştır. Örneklem olarak seçilen özel okullardan 34 öğretmen ile görüşülmüştür. 

İstatistiksel olarak anlamlılık ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonuç 

bölümünde anketlere verilen cevaplar istatistiksel anlamlılık değerleri çerçevesinde 

metinselleştirilmiştir.  

Ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri, eğitime ve bilime aktardıkları bütçe 

çerçevesinde yükselen bir trende dönüşebilmektedir. Eğitim sisteminin bilimin 

temellerine oturduğu ülkelerde, matematiğin, mühendislik biliminin bütünleştiği 

ülkelerde çocukların analiz yeteneğinin geliştiği, yorum yapma kabiliyetinin arttığı 

görülmektedir. Tüm bunların sonucu olarak ülkelerin gelişmişlik seviyeleri de 

artmaktadır.  

        1.1. Problem Durumu 

İçerisinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine göre gelişmiş ülkeler arasında ki 

buluş yapma, üretim ve teknolojik gelişme alanlarında ki yarış iyice armıştır. Ülkelerin  

aralarında ki bu yarış ortamı bütün dünyayı bilime, mühendisliğe ve yenilikçi 

teknolojilere önem vermeye ve  bu alanda yatırım yapmaya yönlendirmektedir. 

Teknolojik gelişmeler bir yandan ekonomide büyüme yaratmakta ancak diğer yandan da 

bazı işlerin ortadan kalkmasına ve işsizliğe neden olmaktadır. Bunun nedeni ise artık 

üretim becerilerinin ve zihinsel süreçlerin bilgi toplumunda emek ve kas gücünden daha 

önde görülerek bir zorunluluk haline gelmesidir. Günümüzde, işcilik ve kas gücü 

gerektiren işler makineler tarafından yapılırken, bireyler tarafından yapılması gereken, 

makinelerin tasarlanması, üretilmesi gibi yeni işler ortaya çıkmaktadır. Klasik istihdam 

yani kadrolu, sürekli iş yerini proje temelli istihdama sınırlı süreli, ya da iş paketi 

temelli sözleşmelere bırakmaktar. Bireylerin iş sahibi olabilmeleri için uygun proje 

yönetim  becerilerine (proje planlama, uygulama, değerlendirme, gibi) ihtiyaç 

duyulmaktadır. Artık çoğu meslek alanında  iş yoğunluğu ve teknoloji kullanımı 

artmaktadır. Bu değişimlere ayak uydurabilmek ve iş sahibi olabilmesi için bir  

gereksinim ortaya çıkmaktadır. Bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bu sebeplerden 

dolayı sadece içerik öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip, eğitim 

sistemlerini sorgulamaya, üretime, araştırmaya, buluş yapmaya yönelik proje tabanlı 
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disiplinlerarası STEM (Fen, Teknoloji,Mühendislik, Matematik) eğitimine 

dayandırmayı hedeflemektedirler. 

 1.1.1. STEM Eğitimi  

STEM eğitimi, bilim ve matematiğin yanı sıra teknoloji ve mühendisliği de 

içeren bir eğitim modelidir. STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics 

kelimelerinin ilk harflerinden oluşmuştur ve ilk olarak Judith A. Ramaley tarafından 

kullanılmıştır. (Breiner, Harkness, Jonhson ve Koehler, 2012: 4) Türkiye'de Fen, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanları için FeTeMM kısaltması 

kullanılmaktadır (Çorlu, 2014: 4). 

 STEM disiplinlerinden biri olan bilimi anlayan bir öğrenci, bilimin yaptığı 

tahminleri ve bu bilimsel bilginin nasıl ve nerede kullanılacağını anlar. Bilgiyi teknoloji 

ile nasıl birleştirebileceğini tahmin ederek günlük yaşamın sorunlarına bir çözüm 

bulabilir (Yıldırım, 2016: 1). Başka bir disiplin olan teknoloji, insanların günlük yaşamı 

kolaylaştırmak için mevcut ürünlerden yeni ürünler yaratmaları olarak tanımlanabilir. 

Teknoloji, inovasyon, üretim, uygulama ve çözüm arama gibi süreçleri içermektedir 

(Dugger, 2010: 2-3). Mühendislik bir insan sorunu ve bu soruna fen ve matematik 

yardımıyla pratik ve deneysel bir çözümdür (Ensari, 2017: 8). Matematiksel disiplin 

diğer bilimler için de gerekli bir dildir (Dugger, 2010: 3). Öte yandan STEM, bu dört 

disiplinin amaçlarıyla birlikte tanımlandığı bir yöntem olarak görülebilir. STEM eğitimi 

birçok ülkede önemli hale geldiğinden ve araştırmacılar şimdi bu alana yöneldiği için 

STEM'de çeşitli tanımlar yapılmıştır. Örneğin, Dugger'a (2010: 2) göre STEM, bilim, 

teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir konuya entegre edildiği bir yöntemdir. Bu, 

öğrencilere bilgi ve pratik okumak yerine yaşadıkları dünyayı anlama fırsatı verir.  

 Çorlu, Capraro ve Capraro (2014: 75) STEM eğitimini, işbirliği içinde birden 

fazla disiplinin kurulduğu bilgi, beceri ve inançlar olarak tanımlamaktadır. Vilorio 

(2014: 3), evrensel bir tanım olmamasına rağmen, uzmanların genellikle aynı fikirde 

olduğunu belirtmiştir. STEM, dünyanın nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak için 

bilgisayar ve diğer araçları kullanarak bilim, teknoloji, matematik ve teknoloji 

alanlarının kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Vazquez, Sneijder ve Comer (2013: 
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4) onları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği bölen geleneksel problemleri 

ortadan kaldıran ve öğrenciler için gerçek yaşam durumlarını deneyimlemelerine izin 

veren bir yaklaşım olarak tanımladı. 

 STEM eğitimi için Dugger (2010: 4-5) tarafından farklı farklı yöntemler 

sunulmuştur. Bunlardan biri, dört disiplinden her birinin ayrı ayrı öğretilmesidir. Diğer 

bir yol, birçok ABD‟deki okulun öncelikli olarak benimsediği dört disiplinden birini 

veya ikisini göstermektir. Üçüncü yöntem, bir disiplinin diğer disiplinlerle 

bütünleştirilmesiyle gösterildiği bir yöntemdir. Örneğin: teknolojinin bilim, matematik 

ve teknolojiye entegrasyonu gibi. Başka bir daha karmaşık yöntem, dört disiplinin iyi 

entegre olduğu yöntemdir. Örneğin: fen öğretmeni matematik, teknoloji ve mühendisliği 

kendi dersinde bütünleştirir. 

Moore, Roehrig, Lesh ve Guzey'e (2010: 1) göre, STEM disiplinleri birbirinden 

farklıdır, ancak doğasıyla da birbirine bağlıdırlar. Farkı belirlemek için, her disiplin 

aslında farklı sorular sorar. Soruları cevaplama süreci oldukça farklıdır. Fenciler, doğal 

hayatta meydana gelen doğal olayları açıklamakla ilgilenmektedirler. 

Matematikçiler yapay, soyut bir dünya, mantık, yapı ve formlar üzerinde 

çalışırlar. Mühendisler, gelişmiş bir dünyada insanların sorunlarına odaklanır. Teknoloji 

ise akademik bir disiplin değildir, ancak STEM'in eğitimdeki rolünü tartışmak çok 

önemlidir. 

 1.1.1.1. Silo YaklaĢımı 

 Silo yaklaşımında, STEM'in oluşturduğu her bileşen ayrı merkezlerde bulunur. 

Bu yaklaşım, disiplinler arası bir öğrenme ortamı sağlamak değil, her disiplinin 

derinlemesine çalışılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Şekil 1, Silo yaklaşımında 

disiplinlerin bölündüğünü ve her disiplinin farklı dairelerle temsil edildiğini göster 
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ġekil 1. STEM Eğitiminde Silo Yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Roberts ve Cantu, 2012). 

Bu yaklaşımla, öğrenciler sadece teorik bilgi edinmeli ve uygulamada ürün 

üretimi ve eğitimine odaklanmamalıdır. Öğrencilerin bilgiyi özümseme girişimleri 

onları doğrudan ezberlemelerine neden olur ve bu sürekli öğrenmeyi engeller. 

 1.1.1.2. Gömülü YaklaĢım 

 Gömülü yaklaşım, disiplinler arası eğitimi desteklemektedir. Gömülü 

yaklaşımda, STEM disiplininin en az bir alanı diğer alanları destekler. Öğrencileri 

gerçek yaşam konularına ve sosyal ve kültürel alanlara göre eğitmeyi amaçlamaktadır 

(Chen, 2009). Şekil 2, gömülü yaklaşımın disiplinlerarası eğitimi nasıl içerdiğini 

göstermektedir 

                                ġekil 2. STEM 

Eğitiminde Gömülü Yaklaşımı 
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                                                   Kaynak: (Chen,2009) 

 Bu yaklaşım Silo yaklaşımında daha kabul edilebilirdir, çünkü STEM 

disiplinlerini birbirinden ayırmak yerine disiplinlerarası olarak kabul eder.  

            1.1.1.3. BütünleĢik YaklaĢım 

 STEM, disiplinleri birbirinden ayırmaz. Bütünleşik bir yaklaşım disiplinleri bir 

araya getirir ve bir bütün olarak görür. Bu yaklaşım sayesinde, öğrenciler ortak STEM 

disiplinlerini kullanarak günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm beklerler. 

Entegre bir yaklaşımda, STEM eğitimi en az iki yaklaşım kullanılarak 

gerçekleştirilmelidir. Disiplinlerarası bilgi edinmesi gereken bir öğrenci, bu aşamada 

bağlantı kurma yeteneğini geliştirir. Öğrencilerin diğer disiplinlerden takım 

arkadaşlarıyla eleştirel bir bakış açısıyla bilgi ileterek günlük yaşamda karşılaştıkları 

sorunları çözmelerine yardımcı olur. Takım çalışması ve etkili iletişim gibi işbirlikçi bir 

çalışma modelinin faydaları takım arkadaşları ile çalışan öğrencilere sağlanır (Poyraz, 

2018). Entegre yaklaşım Silo, Gömülü ve Bütünleşik yaklaşımdan en kabul edilebilir 

olanıdır ve bugün bir uygulama bulunmuştur. 

  1.1.2. STEM Eğitiminin Amacı 

 STEM K-12 eğitim raporuna göre, STEM eğitiminin üç ana hedefi vardır 

(National Academy Press, 2011). Birincisi, STEM alanlarına ilgiyi arttırmak ve bu 

alanlardaki okuryazarlığı artırmak, ikincisi STEM alanlarındaki kariyer farkındalığını 

artırmak ve bu alanlarda kariyer yapmak isteyen insan sayısını artırmak ve son olarak, 

STEM iş alanlarında kariyer yapmayı tercih etmek (NRC, 2014). Morisson'a (2006) 

göre, STEM eğitiminin amacı gelecekteki mühendisleri, bilim insanlarını ve teknoloji 

uzmanlarını yetiştirmektir. Buna ek olarak, STEM eğitimi, 21. yüzyılın ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek ve farklı düşünebilecek STEM kuşağını eğitmeyi amaçlamaktadır. 

Genel olarak, STEM eğitiminin amacı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 

disiplinlerini birleştirmeye ve bu disiplinler arasında anlamlı bir ilişki ağı oluşturmaya 
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öğretme ve öğrenme sürecinde tam bir ilerleme sağlamaya dayanmaktadır (Smith ve 

Karr- Kidwell, 2000). STEM eğitimi, hem günlük yaşamda hem de toplumla ilgili 

konularda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri arasında bağlantılar 

kurarak, gelecekte ülke ekonomisini ve sosyal refahını artıracak eleştirel düşünme 

özelliklerine sahip yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Yıldırım ve Altun, 

2015). 

 Kişilerin geleceğe dair meslek tercihlerine, STEM alanlarından birinin ışık 

tutması ve gelecekteki becerilerinde ele alması çok önemlidir. Tüketimden ziyade 

üretimi arttırmak için STEM alanlarında halkı bilgilendirmek gerekir (Saito, Silverio, 

Casati, Sallum ve Naciti,2015).Disiplinleri bir araya getiren bu eğitimin amacı; 

 • Öğrencileri daha analitik ve yaratıcı düşünmeye hazırlamak, 

 • Öğrencilere ileri teknoloji becerilerini kazandırmak, 

 • STEM işgücü piyasasını genişletmek, 

 • Daha fazla ihtiyaç duyulan işleri ve görevleri sağlayan uygulamalı ve saha 

becerilerine geçiş, 

 • Karmaşık problemleri aynı anda çözebilmek, 

 • Öğrencilere inovasyon ve karmaşık durumlar için tasarım odaklı çözümler 

geliştirme fırsatı vermek, 

 • Öğrencileri STEM okuryazarlığına hazırlamak, 

 • Kadınların STEM eğitimine ve kariyerine daha fazla katılımı, 

 • Değişimlere ayak uydurabilen nesiller yetiştirmek, 

 • Müfredat ve eğitim faaliyetlerini güncellemek ve desteklemek, 
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 • Öğrenci entegrasyon becerilerini güçlendirmek, 

 • Profesyonel mesleki potansiyeli güçlendirmek, 

 • Okullardaki çeşitli disiplinlerdeki öğretmenler arasında işbirliğini geliştirmek, 

 • Öğretme ve öğrenmenin etkinliğini arttırmak şeklinde sıralanabilir (Bruton, 

2017). 

  

           1.1.3. Türkiye’de STEM Eğitimi 

 Gelişmiş ülkeler STEM eğitimine olan bağlılığını arttırmak için tahsis edilen 

bütçe, amaçlara ulaşmada önemli ölçüde etkili olmaktadır. Bu gelişme Türkiye‟nin de 

eğitim yönünü STEM‟e çevirmesine neden olmuştur. İlk olarak, bilim insanlarının 

ülkedeki gelişmeleri takip etmeleriyle konular araştırılmış, tartışılmış ve bazı 

denemelerle bir eğitim haline gelmiştir. Türkiye'deki yetkililerin STEM eğitimi ile ilgili 

ilk çalışmalar çeşitli üniversitelerdeki bir bilim insanları topluluğu tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu bilginler, STEM'i dil, kültürel ve eğitim programlarımıza 

adaptasyonu kolaylaştırmak için STEM eğitiminin kısaltması olarak FeTeMM 

kullanmaktadır. 

 STEM eğitiminin savunucuları, özellikle gerçek problemlerle ilişkili problemler 

konusunda öğrencilerin ilgi alanlarının, başarılarının ve motivasyonlarının 

arttırılabileceğine inanmaktadır. Türkiye‟de STEM alanında ilerlemek için okullarda 

yenilikçi girişimcilerin yaratıcı düşünebilen bir nesil yetiştirmeleri gerekmektedir. Bu 

nesli eğitmek için öğrencilere sorumluluk veren, onları düşündüren, onlarla hata yapan, 

genç yaşlardan itibaren bilgisayar programlama, dayanışma ile ilgilenen ve girişimci bir 

ruh aşılayan teknik bilgi veren bir eğitim kültürüne ihtiyaç bulunmaktadır (Akgündüz 

vd., 2015). 

 ÖSYM'ye göre erkek öğrencilerin STEM eğitimine katılım oranı % 81, kızların 

katılım oranı % 18'dir (Akgündüz vd., 2015). Bu dengesiz dağılım diğer ülkelerde 
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yaygın bir sorundur. Örneğin, Amerika kızlara ayrıcalıklı olarak STEM eğitimine 

katılmaları için fon sağlanarak ve çeşitli kampanyalar ve projeler yürütülmektedir. Bu 

projelerin bir benzeri de ülkemizde ‟Prof. Aziz Sancar Kız Çocukları İçin STEM 

Kampları: Girls in STEM” adıyla yürütülmektedir. 2016 yılında başlatılan programa 7 

farklı şehirde 800 kız öğrenci katılmıştır. 

 Bakanlık gerekli araştırmayı başlatmış olmasına rağmen, Türkiye'de STEM 

eğitimi ile ilgili araştırma ve projeler ağırlıklı olarak özel sektörün elindedir. Böylece 

MEB‟in bu konudaki yaklaşımı şu şekildedir: çağı yakalayabilen 21. yüzyıl becerilerini 

kazanabilen, yenilikçi düşünen, soru soran ve ürün geliştirebilen insanları yetiştirme 

yeteneği, milli eğitim sistemimizin amaçlarından biridir. Bu nedenle, nitelikli ve üretken 

bir toplum yaratma hedefine ulaşmayı amaçlayan STEM eğitim programının 

avantajlarını kullanarak, FATİH Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi) ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı)  ile inşa ettiğimiz yenilikçi eğitim ortamlarının 

avantajlarından ve oluşan değişim ve yenilik rüzgârından faydalanarak ülkemiz eğitim 

sistemine dâhil edilmesini elzem görüyoruz.” (MEB, 2016). 

 STEM eğitimini destekleyen FATİH projesi, öğrencilerin bilgi teknolojilerini 

kullanarak bilimsel gelişmelere ulaşma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Eşit 

fırsatın bir parçası olarak, okullara interaktif yazı tahtaları, internet altyapısı, tablet 

bilgisayarlar ve EBA tarafından sunulan elektronik içerik sağlamıştır. Öğrencilerin 

birçoğu araştırma, ürün oluşturma ve buluş becerilerini geliştirmek için STEM'de 

eğitimin amacı olan bilgi teknolojisine sahiptir. Türkiye‟de  Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan doğrudan STEM eğitim eylem planı bulunmamaktadır. Sadece 

STEM'i güçlendirmek için hedefler vardır (MEB, 2015-2019 Stratejik Planı). Ancak 

TIMSS ve PISA gibi sınav sonuçlarını iyileştirmek için ülkemizde STEM eğitimi 

öncelikli olarak değerlendirilmelidir (STEM Eğitim Raporu, 2016). 

 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokullarda her sınıf kademesinde olmak 

üzere, Fen Bilimleri dersi öğretim programına ünite sonlarında ‟Fen, Mühendislik ve 

Girişimcilik Uygulamaları‟‟ adı altında bir proje veya araştırma planı şeklinde verilmiş 

olsa da alanyazın incelendiğinde öncelikle öğretmenlerin STEM eğitim bilgisinin 

olması gerektiği yönünde araştırmalar bulunmakta.  STEM eğitiminin entegrasyonuna 
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geçilmeden önce öğretmenlerin bilinçlendirilmesi adına öncelikle STEM eğitiminin ne 

olduğu, nasıl uygulanabileceği üzerine öğretmenler ile görüşmeler yapılabilir ve 

okullarda STEM zümreleri kurularak STEM ile ilgili hedef ve stratejilerin geliştirilebilir 

(Özdemir,2016). Böylelikle öğretmenin  ihtiyacı olan alan bilgisine , pedagojik içerik 

bilgisine ve teknolojik içerik biligisine sahip olarak STEM uygulamalarını öğrenme 

ortamında aktif bir şekilde yürütebilmesi hedeflenir. (NRC 2011; Marino, Black, Hayes 

ve Beecher 2010; Bozkurt, 2014).Öğretmenlerin STEM eğitimindeki bilgi ve deneyim 

eksikliği sınıfta STEM eğitimini uygulamasını anlamsız kılmaktadır. MEB‟in destek 

aldığı kurumların başında gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)‟ın, 2017-2023 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi raporunda 

STEM 2017-2023 ulusal bilim, teknoloji ve inovasyon stratejisi raporunda STEM 

uygulayan eğitim kurumuna açık destek vermektedir. Bu stratejik rapor, öğrencilerin ilk 

ve orta derecelerde onları sevip destekleyebilmeleri için bilim fuarlarının yapılması 

gerektiğini belirtmektedir. TÜBİTAK ayrıca STEM eğitimi konusunda öğrencilere, 

öğretmenlere ve akademisyenlere projeler aracılığıyla gerekli desteği vermektedir. 

Ayrıca Türkiye‟de STEM eğitimine en büyük katkıyı sağlayan kurumlardan biri de 

çeşitli illerde açılan araştırma merkezleridir. Araştırma merkezleri, gençleri araştırma ve 

geliştirmeye gönderme stratejisi doğrultusunda ilk ve ortaöğretim alanındaki popüler 

bilim faaliyetlerini genişleterek bilimsel faaliyetlere olan ilgiyi artırmaya çalışmaktadır 

(TÜBİTAK, 2016). 

 MEB, 2014'ten beri STEM eğitimini destekleyen Scientix projesine (Avrupa‟da 

fen eğitimi için topluluk projesi) dahil edilmiştir. Bu projenin bir parçası olarak, her 

ilden yüksek lisans derecesine sahip öğretmenleri ve okullara gönderdiği bir yazı dahil 

etmiştir. Proje, eğitim biliminde teknoloji kullanımını ve eğitimde iyi örnekleri yaymayı 

amaçlamaktadır. 

 MEB tarafından 2016 yılında yayınlanan STEM Eğitim Eylem Planının 

aşağıdaki adımlardan oluşması gerektiği düşünülmektedir: 

 • STEM eğitim merkezlerinin oluşturulması 
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 • Bu merkezlerdeki üniversitelerle işbirliği içinde STEM eğitim alanında 

araştırma  yapmak. 

 • STEM eğitim yaklaşımını uygulamak için öğretmen eğitimi. 

 • STEM eğitimini içeren müfredat güncellemesi 

 • Okullarda STEM öğretmek için bir öğrenme ortamı oluşturmak ve ders 

materyalleri sağlamak (MEB, 2016). 

 STEM kavramı ilk kez tanıtıldığından beri STEM kavramı ve eğitimi kendi 

kendine gelişmeye devam etmiştir. Bu gelişmedeki önemli adımlardan biri STEM + 

Arts: STEAM yani STEM alanına sanat ekleme çalışmasıdır. Bu çalışmalar sanat, 

tasarım ve yaratıcılığın sanat alanını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğe 

entegre ederek eğitim sürecine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulamaktadır (Eger, 

2013; Maeda, 2013).STEAM, öğrencilere sorular, diyaloglar ve eleştirel düşünme 

konularında rehberlik etmek için bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik 

kullanan bir eğitim yaklaşımıdır. 

           1.1.4. Dünyada STEM Eğitimi 

 Gelişen uluslararası standartlara uyum sağlamak için STEM eğitimine duyulan 

ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki olaylara kayıtsız olmayan ülkeler, eğitim 

programlarında bu yaklaşıma, ihtiyaçlarına göre STEM oluşumuna dayanarak daha 

fazla alan ayırmaya başlamışlardır. Dünya ülkeleri, toplumun hemen hemen tüm 

sektörlerine hitap edebilecek kalite ve eğitimi sağlamak için çeşitli program ve 

uygulamaları eğitim sistemlerine entegre etmiştir. 

 STEM son yıllarda önem kazanmasına rağmen; Amerika Birleşik Devletleri'nde, 

1980'lerde fen ve matematik eğitiminin önemine ilişkin raporlar vardır (Pekbay, 2017). 

Mühendisliği fen eğitimine entegre etmek için Gelecek Nesil Fen Standartları (NGSS) 

2013 yılında yayınlamıştır. 
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 Amerika Birleşik Devletleri 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek ve uluslararası 

sınavlarda başarılı sonuçlar elde etmek için STEM etkinlikleri ve girişimleri 

yürütmektedir (Kuenzi, 2008). 30 Avrupa ülkesinin eğitim bakanlıkları ile çalışan 

European Schoolnet (Avrupa Okul Ağı), 1997 yılından itibaren eğitim öğretimde 

inovasyonu hedeflemektedir. Avrupa Okul Ağı ‟eSkills For Jobs 2016, European 

Schoolnet Academy, I-LINC for Information Accessibility in Learning (ICT4IAL), 

Scientix, STEM Alliance” gibi STEM ile ilgili birçok projelere imza atmıştır (Pekbay, 

2017). 

 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik programı 2004 yılında İngiltere'de 

son 20 yılda fizik okuyan öğrenci sayısındaki keskin bir düşüş sonucunda 

hazırlanmıştır. Program bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematiksel becerilerin 

geliştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Program, hedefleri doğrultusunda 

küresel rekabet gücünü güçlendirmeye ve İngiltere'yi araştırma ve teknolojik gelişimde 

bir dünya lideri haline getirmeye çalışmıştır (Ceylan, 2014). 

 Norveç hükümeti bilim, teknoloji ve matematiğe odaklanan bu alanlarda 

yenilikçi reformlar gerçekleştirmiştir. 2010-2014 yıllarında gerçekleştirilen bu yenilikçi 

reformun stratejik özelliği, öğrencilerin bu alanlara ilgisini artırmayı hedeflemesidir. 

Geliştirilen strateji planı 4 ana hedef içerir: 

 • STEM eğitiminde, öğrenci yeniliklerini geliştirmek ve daha iyi öğrenme ve 

motivasyon sağlamak için STEM uygulamalarını yükseltmek, 

 • Fen ve matematik alanında öğrenci sayısını düşük seviyede azaltmak, 

 • STEM'de yetenek ve uyum düzeyi yüksek olan öğrenci sayısını artırmak, 

 • Tüm öğretmenlere belli düzeyde STEM öğretim becerileri kazandırmak 

(Gülgün ,Yılmaz & Çağlar 2017: 461). 

 Eğitimdeki başarı sayesinde Finlandiya, eğitim yönünden dünyanın en gelişmiş 

ülkesi olmuştur. STEM eğitimini eğitim sistemine entegre eden Finlandiya, STEM'i en 
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kapsamlı şekilde kullanabilen ve büyük başarı elde edebilen bir ülkedir (Gülgün vd., 

2017:461). 

 2010 yılında Malezya'da başlatılan New Economic Model (NEM), 2020 yılına 

kadar Malezya'yı kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ülke haline getirmeyi hedeflemektedir. 

NEM, toplumun tüm sektörlerinde işgücü verimliliğini artırarak ekonomik büyümeyi 

desteklemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ulusal 

Politikaları (NPSTI) 2013-2020'de odak noktası, Malezya'yı sürdürülebilir ve kapsayıcı 

bir bilgi ekonomisine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Hem NEM hem de NPSTI, STEM 

eğitiminin hem kadınları hem de erkekleri sosyoekonomik dönüşüm ve kapsayıcı 

büyüme geçiren bilimsel olarak geliştirilmiş bir ulusal vizyona ulaşma konusunda 

güçlendirmedeki önemli rolünü vurgulamaktadır. Buna ek olarak, STEM'in 

güçlendirilmesi, eğitim sisteminin kapsamlı bir incelemesinden sonra hazırlanan 

kapsamlı bir plan olan 2013-2025 için Malezya eğitim planında önemli bir rol 

oynamıştır. Benzer şekilde, Malezya Eğitim Planı- Yüksek Öğrenim (MEB-HE) 2015-

2025 Teknik ve mesleki eğitim, önümüzdeki 10 yıl içinde ele alınması gereken bir 

STEM girişimi olarak tanımlanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisine 

bakıldığında, endüstriyel gelişmeler göze çarpmaktadır. Bu nedenle eğitim, ülkenin hızlı 

gelişimi ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çin eğitim sistemine 

bakıldığında, bilim ve teknolojiye verilen önem göze çarpmaktadır. Literatür aramak, 

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilerin STEM'lerinin diğer ülkelerden daha yüksek 

olduğunu göstermektedir (Pekbay, 2017). 

 2014 yılında Singapur'da bir Bilim Merkezi oluşturuldu ve bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik alanlarında uygulamalı bir müfredat tanıtılmıştır. Singapur 

Maliye Bakanlığı bir bilim merkezinin oluşturulması ve programın uygulanması için 

ayrı bir kaynak sağlamaktadır. Bu program, lise öğrencilerine bilgilerini gerçek 

sorunlara çözüm bulabilmeleri için STEM'e uygulama fırsatı vermiştir. Bu bilim 

merkezi aynı zamanda gıda bilimi ve teknolojisi, sağlık bilimi ve teknolojisi, 

mühendislik ve robotik, bilgi ve iletişim teknolojisi ve programlama, malzeme bilimi, 

çevre bilimi ve sürdürülebilir yaşam, ulaşım ve iletişim, modelleme vb. alanlarda 

interaktif deneyimler sunmaktadır (Asin, 2014). 
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 Hindistan eğitim sisteminde yeni bir kavram olmasına rağmen, STEM son on 

yılda birçok STEM eğitim şirketinin gelişiyle doğru yoldadır (Peer, 2017). STEM'de 

kariyer yapanların dünya çapında en iyi işi yapacaklarının farkına varılması, Hint 

hükümetinin ‟Hindistan‟da Yap” girişimini doğurmuştur. Bu girişim ile ülkedeki 

akademik kurumlar, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında 

talep görecek yüksek nitelikli mezunlar sağlamaya çalışmaktadır. ‟Hep Birlikte Tam 

Gelişim” sloganı ile ülkenin her yerinden herkese ulaşmaya ve eğitim ve araştırma 

faaliyetlerine katılmaya çalışmaktadırlar (Krishnan ve Hariharan, 2016). 

 1.1.5. Neden STEM Eğitimi? 

 STEM eğitim kavramının ortaya çıkmasının nedenleri, mevcut ve gelecekteki 

işgücü gereksinimlerine, STEM okullarında istenen niteliklere sahip öğrencileri 

eğitememe, STEM ile ilgili profesyonel meslek seçiminin olmaması ve politikacıların 

ekonomik hedeflerinden farklı olabilir (Williams, 2011 ). II. Dünya Savaşı'ndan sonra 

bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik, vatandaşların ve ulusal rekabetçiliğin 

temelini oluşturan hayati bilgi ve beceriler olarak kabul edilmiştir. Bybee'ye (2013) 

göre, STEM okuryazarlığı insanların gerçek problemleri tanımak, STEM problemlerinin 

özelliklerini anlamak ve doğal ve gelişmiş dünyayı bu bilgi ile açıklamak için bilgi, 

tutum ve becerilerini geliştirmelerini gerektirmektedir. Dünya vatandaşı olarak STEM 

ile ilgili konulara katılabilmeli ve paylaşılabilmelidir. 

 İlk Rus uzay aracının ortaya çıkmasıyla ülkeler, teknolojik ve mühendislik 

gelişmelerine ayak uydurmak ve vatandaşlarını ve egemenlerini diğer ülkelerin askeri 

tehditlerinden korumak için bilimsel, matematiksel, teknolojik ve mühendislik 

bilgilerinin gerekli olduğunu fark etmişlerdir. Bu nedenle, ulusların eğitim kurumları 

bilimsel, teknik, mühendislik ve matematik eğitim programlarını zenginleştirmeye 

başlamıştır (Haugsback, 2013). Okullara yapılan çağrılar günümüzde de devam 

etmektedir. Bu çağrılar, STEM eğitiminin himayesinde bazı ülkelerde yapılmaktadır. 

Ekonomik savaşlar, ülkeleri artan baskı karşısında ekonomilerini güçlendirmeye ve 

hızla değişen ve genişleyen küresel ekonomide söz sahibi olmaya zorlamaktadır. 

Liderler, endüstriyel, askeri ve tüketici ürünlerinin inovasyonu ve üretiminde bu 

ilerlemeyi görmektedirler. 
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 Salingar ve Zuga (2009), STEM eğitim ihtiyaçlarının 21. yüzyıl işgücü 

gereksinimlerini yansıttığını savunmaktadır. Çalışanlar STEM sorunlarını iyi 

anladıklarından, bu bilgileri eğitim sistemleriyle tasarladıklarından ve ekip çalışması, 

iletişim ve liderlik becerileriyle entegre ettiklerinden emin olmalıdır. STEM eğitimi, ilk 

vatandaşların ve 21. yüzyıl işçilerinin ihtiyaç duyduğu özel okuryazarlığı 

geliştirmelerine yardımcı olacak bir çözüm olarak görülmektedir. 

 STEM eğitimi dünyada ki tüm ülkeleri için bir mecburiyet haline gelmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin sanayi devrimi, özellikle bugün ihtiyaç duydukları kas gücünün 

üretim becerileri ve zihinsel süreçlerle değiştirilmesi STEM eğitimine duyulan ihtiyacı 

göstermiştir. STEM eğitimi, 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan STEM 

okuryazarlığı becerilerinin odak noktasıdır. Bugünün koşulları, problem çözme 

becerisine sahip kişilerin eleştirel ve yenilikçi düşünmelerini, yaratıcı düşünmelerini ve 

bir takımda çalışmasını ve ayrıca kısa bir süre için 21. yüzyıl becerilerine sahip 

olmalarını gerektirir. Başka bir deyişle, bireyler artık sadece akademik performansları 

ile değil, 21. yüzyılın becerileri ile de yargılanabilirler (Becker ve Park, 2011). 

 Dünyayı ekonomik olarak yönlendirenler, STEM eğitimi ile kazanılan bilginin 

değerli olduğunu ve bu eğitim yoluyla kazanılan anlayış ve yeteneklerin, tüketicileri 

arayan yenilikçi ürünler geliştirmek için gerekli zihinsel araçları oluştururken 

diğerlerinden daha fazla kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır (Colvin, Lyden ve 

Leon de la Barra, 2013). 

 

 1.1.6. Türkiye’nin STEM Ġhtiyacı 

 Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), STEM alanında mezun 

olanların 2023 hedefiyle 2023'e odaklanarak doğru ve etkili katılımını vurgulamıştır. 

(TÜSİAD, 2017). STEM becerisine sahip nitelikli insanlara olan ihtiyacı artırma 

potansiyeli, STEM alanındaki insanlara rehberlik etme ihtiyacını doğurmuştur. PwC'nin 

genel analizine göre, 2016-2023, STEM'i içerecek, işgücü gereksinimleri alanı yaklaşık 

1 milyon olacak, 2023 34 milyon için, Türkiye'deki toplam istihdam, 3.5 milyon STEM 

alanı olacak ve işgücü arzında lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin ve mezunların % 31'i 
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varsayılmaktadır. Bu yarışta ülke olarak ayakta kalabilmek için, STEM alanında halkı, 

eğitimi ve işletmeyi bir araya getirerek gerekli destek ve girdilerin sağlanmasının önemi 

vurgulanmıştır. 

 Eğitim ve işgücü açısından STEM alanlarına daha fazla odaklanılması, iş 

dünyasında vasıflı işgücü talebini karşılamak ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına 

katkıda bulunmak için inovasyon gerçekleştirilecek ve gelecekte söz sahibi olmak 

önemli olacaktır. 

 TIMSS Ulusal Matematik ve Fen Ön Raporu (2015) ve PISA Ulusal Raporu 

(2015) sonuçları dikkate alındığında, OECD ülkelerinin ortalama puanının önceki 

yıllara göre aşılamayacağı görülmektedir. Ancak, bu sonuçların STEM eğitiminin 

uygulandığı ülkelerin OECD ortalamasından daha yüksek olması, STEM eğitiminin bu 

ülkelerin başarısı için etkili olduğu fikrini güçlendirmektedir. 

 TÜSİAD (2017) raporunda, ayrıca ülkelere göre lisans ve lisansüstü STEM 

mezunlarının toplam mezun oranlarına, ülkelere göre lisans ve lisansüstü STEM 

mezunlarının toplam işgücü oranlarına ve Türkiye‟de lisans ve lisansüstü STEM 

mezunlarının toplam mezunlara ait oranı şekil 3‟de yer vermiştir. 

ġekil 3. Ülkelere göre lisans ve yüksek lisans STEM mezunlarının toplam mezunlara 

oranı 
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Kaynak: (TÜSĠAD, 2017: 15). 

Şekil 3‟e göre Türkiye‟nin lisans ve yüksek lisans STEM mezunlarının toplam 

mezunlara oranı %17‟dir. Türkiye bu oran ile Brezilya‟nın (%16) ilerisinde yer alırken, 

İsrail‟in (%18), Danimarka‟nın (%19), Polonya‟nın (%20), Birleşik Krallık‟ın (%26), 

Meksika‟nın (%27) ve Almanya‟nın (%36) gerisinde kaldığı gözlenmiştir. Bununla 

birlikte Avustralya (%17) ve ABD (%17) ile eşit oranlara sahiptir. 

ġekil 4. Ülkelere göre lisans ve lisansüstü STEM mezunlarının toplam işgücüne oranları 

 

Kaynak: (TÜSĠAD, 2017: 16). 

Şekil 4‟e göre Türkiye‟nin lisans ve lisansüstü STEM mezunlarının toplam işgücüne 

oranı 27 baz puandır. Türkiye bu oran ile Brezilya‟nın (17) ve Meksika‟nın (26) 

ilerisinde yer alırken, ABD‟nin (29), İsrail‟in (35), Danimarka‟nın (39), 

Avusturalya‟nın (40), Almanya‟nın (42), Birleşik Krallık‟ın (53) ve Polonya‟nın (61) 

gerisinde kaldığı gözlenmiştir. 

ġekil 5. Türkiye‟de lisans ve lisansüstü STEM mezunlarının toplam mezunlara oranı 
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Kaynak: (TÜSĠAD, 2017: 15). 

 Şekil 5‟te görüldüğü üzere, Türkiye‟de 2013-2016 yılları arasında lisans ve 

lisansüstü STEM alanlarından mezun olan öğrencilerin, ülkedeki toplam lisans ve 

lisansüstü alanlarından mezun olan öğrencilere oranı yaklaşık %17‟dir.  

 Türkiye STEM eğitimi, son yıllarda OECD ülkelerinin STEM bölgelerindeki 

eğitim kalitesi ile ilgili alanlarda yetersiz kalmasına rağmen, bir dizi başarılı girişimin 

ortaya çıkmasıyla yaklaşmaktadır. TIMSS 2015'e göre rapor, Türkiye'de matematik ve 

fen bilimleri alanındaki ilerlemeyi göstermektedir. Sonuçlar TIMSS'deki ortalama 

başarıların altında kalmaktadır (TÜSİAD, 2017). 

 1.1.7. STEM’le Birlikte Kullanılan Öğretim Modelleri/YaklaĢımlar 

 1.1.7.1. Proje Tabanlı Öğrenme Modeliyle STEM 

 STEM eğitimini diğer alanlardan ayıran en önemli unsurlardan biri, pratik 

becerilerin geliştirilmesine izin vermesidir (Chang vd, 2015). STEM disiplinlerinde 

uygulama uygulamaları olduğundan, bu alanlarda en etkili öğretim yöntemlerinden biri 

proje eğitimidir. STEM Projesi (PjT STEM), literatürde pedagojik anlamda STEM 

alanlarının öğretilmesi üzerine birçok çalışmaya katılmıştır. Aynı zamanda hem motive 

eden hem de teşvik eden PjT STEM, öğrencilerin karmaşık problemleri çözmelerine 

yardımcı olur. Öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırmanın yanı sıra, ekip 

çalışmasına, problem çözmeye ve öğrenci kendi kendine çalışmaya da katkıda bulunur 

(Capraro, Capraro ve Morgan, 2013). 
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            1.1.7.2. ĠĢbirlikli Öğrenme Modeliyle STEM 

 İşbirlikli öğrenme modeliyle gerçekleştirilen STEM etkinliklerinin öğrencilerin 

eleştirel düşünme yetilerini artırdığına yönelik raporlar, mevcut olmasının yanı sıra 

Aslan-Tutak, Akaygün ve Tezsezen (2017) yaptıkları işbirlikli STEM eğitimi 

uygulamalarında, işbirlikli öğrenme tekniğinin öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik 

tutumlarını olumlu yönde etkilediği ve STEM„e yönelik görüşlerine pozitif anlamda 

katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

            1.1.7.3. Sorgulayıcı-AraĢtırma Modeliyle STEM 

 Sorgulayıcı araştırma modeli STEM eğitiminde yaygın olarak kullanılan bir 

modeldir. Aslında Nadelson, Seifert, Moll & Coat (2012) tarafından öğretmenlerin 

anlamlı bilgilerinin geliştirilmesi, STEM'deki yeterliliklerinin artırılması ve sorgu 

tabanlı öğrenme modeli, öğretmen tabanlı sorgu kullanımının genişletilmesi amacıyla 

yapılan bir çalışmada uygulama, STEM oluşumu ile ilgili yeterlilikleri STEM eğitimine 

yönelik kendilerini rahat hissetmeleri arasında pozitif yönde bağlantılar tespit edilmiştir. 

 1.1.7.4. Problem Tabanlı Öğrenme Modeliyle STEM 

 STEM eylemleri aynı zamanda bu modelde tanımlanan sorunu çözmek için 

soru-cevap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Genellikle STEM öğrenimini kullanan 

bir model olan probleme dayalı öğrenmenin, öğrencilerin gerçek dünyadaki problem 

çözme görevlerine katılarak öğrenmelerine olanak sağladığı bulunmuştur (Kumar, 

2017). Öğrencilerin STEM„e yönelik alakalarına ve STEM kariyerlerine olumlu yönde 

etkileyen model olarak proje tabanlı öğrenmeyi LaForce, Noble ve Blockwell, (2017) 

çalışmalarında belirtmişlerdir. 

 1.1.7.5. Tasarım Temelli Öğrenme Modeliyle STEM 

 (Bozkurt, Yamak ve Buluş Kırıkkaya, 2016) gelecekteki öğretmenler için 

tasarlanan tasarıma dayalı bir fen öğretim uygulamasında motivasyonun öğretmen 

adaylarını talebe yönelik öğrenmeyi ve tasarım temelli fen öğretimini güçlendirmeye 

teşvik ettiğini belirtmiştir. 
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 1.1.7.6. Tam Öğrenme Modeliyle STEM 

 Eşit zaman fırsat ve olanak sağlandığında tüm öğrencilerin öğrenebileceklerini 

savunan bu model, üç başarı faktörünün altını çizmektedir. Öğretim hizmetlerinin 

kalitesi öğrencilerin ve eğitim ürünlerinin kalitesidir. Tam teşekküllü öğrenme için 

öğrencinin duygusal ve bilişsel yetenekleri eğitimin başında tamamlanmalıdır. Ekstra 

zaman ve öğrenme fırsatları sağlandığında, tüm öğrencilerin okul eğitimi için istenen 

hedeflenmiş davranışı başarabileceklerini savunulmaktadır. Tam öğrenme modeli ile 

STEM eğitimi veren çalışmalar literatürde mevcuttur (Yıldırım ve Selvi, 2017: 205). 

Yapılan araştırmalara göre, bu modelle STEM eğitimlerinin öğrencinin akademik 

başarısını arttırdığı bulunmuştur. 

 1.1.7.7. FarklılaĢtırılmıĢ Öğretim Modeliyle STEM 

 STEM‟de yakın zamanda benimsenen öğrenme yaklaşımlarından biri 

Farklılaştırılmış Öğrenme Modeli‟dir. Farklılaşma, öğrenciler arasındaki farklar dikkate 

alınarak dört ana grupta gerçekleştirilir. Bunlar: eğitim merkezleri, ters sınıflar, proje 

eğitimi ve ders planı geliştirmedir. Ramli ve Subahan (2017), çalışmalarında farklı bir 

öğrenme modeli kullanarak STEM programı üzerinde okul öncesi eğitim 

gerçekleştirmiş ve çalışma sonucunda öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve 

eğitimlerine göre çalışarak sorunları aştıklarını bulmuşlardır.  

 1.1.7.8. Ters Yüz EdilmiĢ Sınıflarda STEM 

 STEM eğitiminde kullanılan en yeni yaklaşımlardan biri olan ters yüz edilmiş 

sınıf yaklaşımı 2006 yılından beri kullanılmaktadır, ancak günümüzde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre sınıfta ödev ve sınıfta tamamlanacak faaliyetler 

ödev olarak tanımlanmaktadır. Böylece geleneksel ders planı tersine dönmüştür. Bu 

çalışmanın bir sonucu olarak, Vasilchenko (2017) ters sınıflarda bir STEM eğitim 

deneyi gerçekleştirmiş ve geleneksel bir sınıf ortamından ters bir sınıfa kadar 

öğretmenleri kolaylaştıran bir model geliştirmiştir. Öğrenciler için zengin bir öğrenme 

ortamı oluşturulması planlanmaktadır. Love, Hodge, Grandgenett ve Swift (2014) ters 

matematik dersinde STEM'i incelemiştir. Bu çalışma sonucunda öğrenci 

performansında önemli bir artış sağlanmıştır. 
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          1.1.7.9. Teknoloji Ġle ZenginleĢtirilmiĢ STEM 

          Teknolojiyle zenginleştirilmiş STEM, büyük beğeni toplayan bir modeldir. Fen 

ve matematik derslerinde bu sorunu çözmek için teknolojinin kullanılması 

kaçınılmazdır. Mühendislik disiplininin entegrasyonu sayesinde, animasyon, 

modelleme, robotik kodlama ve hologramlar gibi araştırmalar yaygınlaşmıştır. Böyle bir 

araştırmanın kullanılmasıyla STEM eğitimi ivme sağlanmakta ve mühendislik 

anlayışında yeni bir anlayış kazanmaktadır (Slavin, 2014) 

  

           1.1.7.10. Ders Kurgulamayla STEM 

 Alan Schönfeld (1998) tarafından önerilen bir terim olan ders kurgulama, 

hedeflerini ve inançlarını inceleyen öğretmenlerden kaynaklanmıştır. Bu aynı zamanda 

öğretmenlerin planlarını sınıfta uygulamayı umdukları yoldur. Stephan, Paugale,Cline 

(2018) 'e göre, öğretmenlerin öğrencilerin okul ortamındaki etkinliklere nasıl 

katılabileceğini, sorabilecekleri olası soruları, öğrencilerle nasıl etkileşim 

kurabileceklerini, sınıfta önceden planlanan sınıfları ve neleri anlayabileceklerini 

anlayan bir süreçtir.  

 1.1.7.11. Argümantasyon Tabanlı STEM 

 Öğrencilerin bilimsel tartışmalarını destekleyen ve anket aracılığıyla 

argümanları şekillendirmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Tulmin‟in 

argümantasyon modelinde (1958) atıfta bulunulan “Endikasyon”, herhangi bir sorunu 

veya sorunu çözmek için ortaya konan açıklama, görüşler ve sonuçlardır. Diğer bir 

deyişle, insanların araştırmalarını planladıkları, sonuç aldıkları ve fikirlerini iterek ve 

entegre ederek destekledikleri bir gerçektir (Van Bruggen, Kirschner, Jocherms 2002: 

126). 

 1.1.8. STEM Eğitiminin Yararları 

 STEM eğitimi öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine ve mühendislik 

alanındaki yaratıcı yeteneklerini ve tasarımlarını geliştirmek için temel bilgi ve 
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becerilerini kullanmalarına izin verir. Aynı zamanda öğrencilerin mantıklı ve eleştirel 

düşünmelerini sağlar, öğrencilerin disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmelerine ve 

alınan bilgileri birbirleriyle ilişkilendirmelerine olanak tanır. İnsanlar teknolojinin 

doğasını anlamaya çalışırlar ve STEM öğrenimi yoluyla ilginç ve eğlenceli bir öğrenme 

ortamına güvenirler (Morrison, 2006). 

 STEM eğitimli öğrenciler, kendilerine güvenen, kendi çalışma programlarını 

hazırlayan ve geliştiren, mantıklı düşünen, yaratıcı bir şekilde çözümler geliştiren ve 

uygulayan yeni durumlara uyum sağlayabilecek anlayış ve öğrenme geliştiren kişilerdir 

(Morrison, 2006). 

 Havice (2009) STEM eğitiminin katkısını şu şekilde tanımlamıştır: 

 • Eğitim programı için canlandırıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sağlar. 

 • Öğrencilerin dünyayı anlamasına, keşfetmesine ve keşfetmesine yardımcı olur. 

 • İşbirliği ve bağımsız araştırmalar yoluyla öğrenci güvenini ve öz-yeterliliğini 

arttırır. 

 • Bu, öğrencilerin daha heyecanlı, daha ilgi çekici ve fen ve matematik derslerini 

öğrenmeye daha istekli olmaları için okul derslerini teknoloji, yenilik, tasarım ve 

geliştirme ile birleştirerek okul derslerini daha anlamlı hale getirir. 

 • Öğrencilere gerçek öğrenme fırsatları sunarak, teknolojik ve mühendislik 

eğitim programlarının entegrasyonunu sağlar. 

 • Teknolojik okuryazarlığın gelişmesini sağlar. 

 • Öğrencileri soru sormaya ve düşünmeye teşvik eder. 

 • Okul bırakma oranlarını azaltır. 
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 Uygulamada, teknoloji ve mühendislik eğitimi gerçek dünyayı sınıfa getirir ve 

pratikte yaşarken öğrencilerin öğrenmesini sağlar. Eğitim STEM, disiplinler arası 

imkanlara sahip öğrencilerin yenilikçi yeteneklerinin gelişimini desteklemektedir 

(Erdoğan, Soylu ve Capraro 2013: 5). Eğitim STEM ayrıca öğrencileri daha ileri 

eğitime ve çalışmaya hazırlamak için araştırmaya ve dünyaya katkıda bulunmaya teşvik 

eder. STEM eğitimi öğrencilerin yaşamlarını değiştirebilir (Havice, 2009). STEM 

içeriği öğrencileri probleme dayalı bilimsel problemler aracılığıyla bilimsel olarak 

düşünmeye teşvik eder ve sonraki okul yıllarında ileri fen ve matematik derslerinde 

başarılı olmaları için özgüvenlerini ve öz-yeterliklerini korur (Dejarnette, 2012). 

 STEM eğitimi okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her seviyedeki 

öğrenciyi içine alan ve matematik, fen, teknoloji ve mühendisliğin entegre öğretimini 

kapsayan bir eğitim modelidir (Aşık, Küçük, Helvacı ve Çorlu, 2017). Bu eğitim, teorik 

bilgiyi uygulamaya dönüştürme ve ürün tasarımı ve geliştirme için bir ortam yaratma 

açısından önemlidir. Günümüzde, kurumlar ve kuruluşlar insanların üretken olmasını 

beklemektedir, bu nedenle bireylerin mühendislik bilgilerine ve birçok alanda 

uygulamalı becerilerine sahip olmaları gerekir. STEM eğitim yaklaşımı, özellikle 

teknoloji ve mühendislik disiplinlerine vurgu yaparak, öğrencilere erken yaşlardan 

itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırır, onları uygulamaya koymalarını sağlar 

ve onları uygulama fırsatı verir (Akgündüz , 2016 : 1370). 

 Her ne kadar STEM'in sınıf öğretimi uygulama yöntemleri, temel olarak 

disiplinlerarası bir yaklaşım izleyerek bazı farklılıklar gösterse de, birden fazla 

disiplinin faydalarının paylaşıldığı bir süreç olarak kendini göstermektedir. STEM 

yaklaşımında, etkinlikler dört ana disiplinden birinin merkezinde düzenlenir ve kalan üç 

disiplin toplama ve ders planları olarak kullanılır. Öğrencilerin başarıları dikkate 

alınarak oluşturulan planların odağı, gerçek yaşam bağlamında yaratılan problemlerdir. 

Gerçek bölümün bulunduğu problemleri çözmek için senaryo ile oluşturulan bu 

problemler sınıfta ekiplerden oluşan öğrencilere uygulanmaktadır (Aşık vd. 2017: 

1371). Kurs sırasında öğretmen öğrencilere liderlik eder ve onlara sohbet etme fırsatı 

verir. Ayrıca, 5E-5D öğrenme modeli kullanılarak ders planları uygulanır. Süreç 

değerlendirmesi burada yapılır. 
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 Her ne kadar STEM eğitimi yukarıda belirtilen dört ana bileşenden oluşsa da, 

son yıllarda literatürde bu disiplinlere sanatsal (sanatsal) bir bileşen eklenmiş ve 

STEAM veya STEM + A kısaltmalarıyla literatüre eklenmiştir. Sanat disiplini arasında 

iki yaklaşım arasında bazı farklılıklar vardır. Analitik düşünme becerilerinin gelişimi 

geleneksel STEM yaklaşımının odağı iken, STEAM eğitim yaklaşımında hem analitik 

hem de yaratıcı düşünme becerileri ön plana çıkmaktadır. Çorlu (2016: 24) göre, STEM 

+ A yaklaşımında, yanlış düşünme yoluyla yaratılan yaratıcı sanatsal eylemler akıl 

yürütmeyi ve gözlemi destekleyebilir ve kavramsal anlayış yoluyla öğrenmeyi 

güçlendirebilir. 

  

           1.1.9. STEM’in Tarihçesi 

 Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiksel disiplinler ilk olarak 90'larda 

SMET kısaltılmış ABD Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation-NSF) 

tarafından kullanılmıştır. Ancak 2001'de ilk kez, bu kısaltma diğer terimlerle çatışmıştır. 

STEM terimi ilk olarak Judith Rahmaley tarafından kullanılmıştır. Bu bağlamda STEM, 

fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini disiplinler arası bir yaklaşımla 

kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır (Soylu, 2016: 41). 

 Her ne kadar STEM kavramı 90'larda bir kavram olarak kullanılmaya başlasa da, 

bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematiksel disiplinlerin önemi ilk uydu 

Sputnik'in piyasaya sürülmesine dayanmaktadır. II. Dünya Savaşı‟nda bilim insanları ve 

mühendisler, savaşı dünya savaşının yeniden tırmanmasıyla kazanmak için daha 

gelişmiş savaş araçları geliştirmeye çalıştılar. Bu nedenle, teknolojik gelişmeler 

dünyadaki ekonomi ve politikaları etkilemiştir. Bundan sonra, 1957'de Sovyet 

Rusya'nın ilk uydusu Sputnik'i başlattığı yeni bir dönem açıldı (White, 2014). 

 Bir uyduyu uzaya göndermek insanlık için dönüm noktalarından biridir. Bu 

çıkışla insanlar yaşadıkları evrenden çıkış yeteneğine ulaştılar. Ancak, bu çıkış kolay 

değildi. Bir uzay gemisinin yaratılması için öncelikle eğitimli bir işgücü gerekmektedir. 

Bu işgücü ayrıca temel bilimlerle de donatılmalıdır. Araç tasarımı, makine gücü, hız ve 

teslimat süresi gibi kavramlar belirli alanlardaki uzmanlar tarafından kabul edilir ve tek 
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bir araç üzerinde anlaşmaya varılır. Bir rüya olarak sürecin başlangıcından, ürünlerin 

tasarım ve üretimine kadar geçen süre, dönemi açısından yüksek teknoloji içerir ve bu 

teknoloji temel bilime dayanır. Bu nedenle, bu başarının arkasındaki eğitim sistemi 

analiz edilmeli ve dönemin eğitim sistemi buna göre revize edilmelidir. Modern 

dünyanın ülkeleri de bu gerçekle hareket etmiş ve eğitim sistemlerinde değişiklikler 

yapmıştır. Bu bağlamda, Okullarda Matematik Projesi (SMP), İngiltere‟de Nuffield Fen 

Öğretim Projesi, Çocukların Bilim Öğrenmesi Projesi (CLISP), Eğitim Bakanlığı‟nın 

“Fen: Bir Politika Beyanı”, Bilimsel Süreçlerin ve Kavramların Keşfi araştırma projesi 

(The Science Process and Concepts Exploration (SPACE) Research Project) ve Nuffield 

Dizayn ve Teknoloji Projesi gibi projeler geliştirilmiş; Performans Değerlendirme 

Birimi (Assessment of Performance Unit (APU)), Büyük Eğitim Reform Kanunu-

İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler‟de 5-16 yaş arası çocuklar için belirlenmiş Ulusal Fen 

ve Matematik Müfredatının Tanıtımı, Ulusal Müfredatta teknoloji yayınlanması- 

Müfredatı doğru uygulamak, İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda için Ulusal programın 

değiştirilmesi gibi müfredatın gözden geçirilerek yeniden yapılanması sağlanmıştır. 

 Sputnik uydusunun lansmanından sonra, yenilikleri takip etmek ve bu 

yeniliklerin öncüsü olmak isteyen ABD, mühendislik, bilim, teknoloji ve matematik 

alanında uzmanlara ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle ABD, 1958'de Ulusal Havacılık ve 

Uzay Dairesi'ni (NASA) oluşturarak hedeflerine ulaşmak için büyük bir adım atmıştır 

(Akgündüz, 2015). Bu adımlar ise eğitim politikasını etkilemiş ve eğitimde büyük 

yeniliklere yol açmıştır. Sputnik uydusunun lansmanından önce bile bilim, matematik, 

teknoloji ve mühendisliğin önemi önem kazanmaya başlasa da, Sputnik uydusu ve 

NASA'nın oluşturulmasından sonra eğitimin gelişimi hız kazanmıştır. Böylece bilim, 

matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinleri eğitimde kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Çünkü bu disiplinlerde uzmanlaşmış insanların ihtiyaçları, ülkelerin gelişmeleri 

izleyebilmeleri için ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bu ihtiyaçlardaki artış sadece 

Sputnik uydusu ve NASA ile artmakla kalmadı, aynı zamanda devam eden gelişmelerde 

STEM eğitim yaklaşımının geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur. STEM eğitim 

yaklaşımının gelişimine katkıda bulunan tarihsel olaylar Tablo 1'de açıklanmaktadır 

(Yıldırım, 2016). 
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Tablo 1.  STEM Eğitim Yaklaşımının Gelişimini Etkileyen Tarihsel Olaylar 

1957 İlk Uydunun Aya 

Fırlatılması 

 İlk uydu olan  Sputnik‟i 

fırlatması ile Sovyet Rusya 

büyük ilgi çekmiştir. Bu 

gelişmeden sonra  uzay 

yarışına katılabilmek için 

Amerika‟da NASA‟yı 

kurmuştur 

1962 Okulda Matematik Projesi 

(School Mathematic Project 

(SMP)) 

Okullarda anlatılan 

matematik derslerinin 

içeriğini değiştirmek için 

atılan bir adımdır. Böylece 

Birleşik Krallık bünyesinde 

yeni konularla matematik 

ders kitapları yenilenmiştir. 

1966 Nuffield Fen Öğretimi 

Projesi (Nuffield Science 

Teaching Project) 

Deneysel bakış açısını 

desteklemeye yönelik  

Birleşik Krallıkta öğretmen 

ve çocuklar için bir çalışma 

olarak geliştirilmiştir. 

Ezberleyerek değil bilimsel 

yollarla bilimi öğrenmek 

hedeflenmiş ve böylece 

çocuk odaklı eğitimin 

öncüsü haline gelmiştir. 

1969 Ay‟a İlk Adım ABD‟nin yaptığı yeni 
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yatımlarla  aya ilk kez ayak 

basılmıştır. 

1980 Performans Değerlendirme 

Birimi (Assessment of 

Performance Unit (APU)) 

11,13 ve 15 yaşındaki 

çocukların bilimsel konuları 

nasıl anlamlandırdıklarına 

yönelik İngiltere, Galler ve 

Kuzey İrlanda‟da yapılan 

çalışmalarda fen bilimleri 

müfredatının değişmesi 

üzerinde fikir birliğine 

varılmıştır. 

1980- 1989 Çocukların Bilim 

Öğrenmesi Projesi 

Çocukların erken yıllarda  

yapılandırmacı yaklaşım ile 

deneyim edinmeleri 

amaçlanmaktadır. 

1982 Singapur Matematik 

Gelişmeleri 

Singapur'da ülkeye özgü 

olan buluş yoluyla 

öğrenmeye ve problem 

çözmeye dayanan yeni bir 

matematik programı 

tanıtılmıştır. 

1983 Teknik ve Mesleki Eğitim 

Girişimi (TVEI) 

Amerika‟da Sanayi 

Bakanlığı tarafında finanse 

edilen bu program Teknik 

ve Mesleki Eğitim Girişimi 

ile sanayi ve ticaret 

sektörlerindeki yeni 

ihtiyaçları karşılayabilecek 
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bireyler yetiştirmek 

amaçlanmıştır.  

1985 Yeni Fen Eğitimi 

Politikasının Tanıtılması 

Fen eğitiminin çocuklara 

bilimsel metotları 

öğretmesinden yola çıkarak 

Bilimsel Performans 

Değerlendirme Birimi‟nin 

yaptığı çalışmalar fen 

eğitimi için yeni eğitim 

politikaları ve materyalleri 

üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. 

1988 Büyük Eğitim Reform 

Yasası 

İngiltere, Kuzey İrlanda ve 

Galler‟de Fen, matematik 

ve teknoloji için yeni 

konular eklenerek Fen ve 

Matematik Müfredatı 

geliştirilmiş ve tanıtımı 

yapılmıştır. Böylece 5-16 

yaş çocuklar için hazırlanan 

bu müfredat Büyük Eğitim 

Reform Yasası olarak kabul 

edilmiştir. 

1990- 1999 Bilimsel Süreçlerin ve 

Kavramların Keşfi 

Araştırma Projesi 

(TheScienceProcessesandC 

oncepts Exploration 

SPACE(Bilimsel Süreçlerin 

ve Kavramların Keşfi 

Araştırma Projesi) 

araştırması Londra‟da 

Wynne Harlen ve Paul 

Black tarafından Liverpool 
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(SPACE) Project) ve King‟s College 

Üniversitelerinde 

yürütülmüştür. Araştırmada 

5-11 yaş çocukların fen ile 

ilgili kavram yanılgıları 

araştırılmıştır. 

1992 Ulusal Teknoloji 

Müfredatının Yayınlanması 

Birleşik Krallıkta yapılan 

çalışmalar ve eleştiriler 

sonucunda tasarım, 

teknoloji ve bilişim 

teknolojileri ayrı konular 

kabul edilerek müfredata 

eklenmiştir. 

1996 Ulusal Fen Eğitimi 

Müfredatı (National Science 

Education Standards) 

Amerika‟da sorgulamaya 

dayanan bir fen eğitimi 

programı yayınlanarak 

eğitimde farklı bir yol 

haritası oluşturulmuştur. 

2000 Genç Öngörü (Young 

Foresight) Oluşumu 

Birleşik Krallıkta 14 

yaşındaki çocukların iş 

hayatından kişilerin 

danışmanlığında geleceğe 

yönelik ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesinde rol 

almasını amaçlayan bir 

mentörlük projesidir. 

2002 İngiltere, Galler ve Kuzey 

İrlanda‟nın Ulusal 

Ulusal eğitim programı 

olan İngiltere, Galler ve 
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Müfredatında Değişimler Kuzey İrlanda‟nın  

programı değiştirilerek fen, 

matematik, tasarım ve 

teknoloji derslerinin tüm 

yaş gruplarında zorunlu 

olması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

2013 Ulusal Müfredatın 

Değişimlerinin Danışılması 

Amerika Ulusal 

Müfredatında düzenlemeler 

yapılarak tüm yaş 

gruplarında yeni program 

uygulanmaya başlanmıştır 

 

            1.1.10. STEM Disiplinleri Arasındaki ĠliĢki 

 Öğrenmeye disiplinler arası yaklaşım, bir kavramın farklı disiplinlere kavramsal 

entegrasyonu olarak tanımlanabilir (Duman ve Aybek, 2003: 5). Başka bir deyişle, 

disiplinlerarası bir yaklaşım, kavramı, konuyu, problemi veya deneyimi incelemek için 

birden fazla disiplinin yöntem ve bilgilerini bilinçli olarak kullanan bir programın 

anlaşılmasıdır. Disiplinlerarası öğrenme, geleneksel konu alanlarının anlamlı kavramlar 

etrafına anlamlı bir şekilde entegre edilmesidir. Bu bağlamda, belirli bir konuya 

(kavram, sorun, konu) dayanarak, ilgili derslerle bağlantı kurulur. Disiplinlerarası 

yaklaşım, onunla ilgili birçok disiplini, ortak bir hedefe uygun olarak, bir kişinin elde 

ettiği bilgiyi günlük yaşamla birleştirir ve bütüncül ve anlamlı bir eğitim uygular 

(Gencer, 2015: 10). 

 Disiplinlerarası bir yaklaşım, disiplinlerin zenginliğini tanır, birbirleriyle 

bağlantılıdır ve yaşam sorunları her zaman doğru cevap değildir. Disiplinlerarası 

kavram, çoklu zeka biçimlerini ve dünyayı tanımanın çeşitli yollarını temsil eder 

(Çoruh, 2010: 11). 
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 Her ne kadar multidisipliner yaklaşım yeni olmasa da, mevcut müfredatta daha 

etkili bir şekilde kullanılmıştır. Multidisipliner eğitimin önemi ve etkili ve anlamlı 

öğrenmeye katkısı her gün vurgulanmaktadır. Disiplinlerarası bir yaklaşım, konu 

alanlarında eğitimin tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Konu alanlarına 

özgü öğretim yöntemleri, dil, bilgi ve beceriler, bu konu alanında daha etkili düşünme 

ve araştırma açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Disiplinlerarası bir yaklaşım sayesinde, eğitim süreci hem belirli disiplinlerin 

bilgi ve becerilerini edinmeye hem de anlamlı bir şekilde kullanmaya yardımcı 

olmaktadır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla sorunları çözerken, konu çeşitli disiplinlerin 

bir analizi ile kapsanır ve becerileri ışığında değerlendirilir, böylece bir kişi kendisi için 

gerekli bilgilere erişebilir. Disiplinlerin disiplinler arası bir yaklaşımla entegrasyonu 

sonucunda öğrencilerin hoşlanmadığı dersler onlar için keyifli bir hal almaktadır 

(Duman ve Aybek, 2003). 

 Öğrenci merkezli öğretim programları, çeşitli disiplinlerde bilgi 

parçalanmalarını önleyecek bir nitelikte bulunmaktadır. Bu nitelikte tasarlanan bir 

öğretim programı, farklı disiplinlerde bilgi parçalanmalarını ön planda tutarak bütüncül 

ve üst düzeyde düşünmelerini sağlamaktadır. Disiplinlerarası öğretime duyulan 

ihtiyacın bazı temel nedenleri vardır. Bunlardan ilki psikolojik yönden insanın dünyayı 

algılayış biçimleriyle açılır. Yeni çalışma alanlarını ortaya çıkarmasıdır. Pratik 

disipliner öğretimin günlük yaşamdan soyutlanmış öğrenme anlayışından 

disiplinlerarası öğretimle günlük yaşama uygun öğrenme anlayışına geçiş içindir. 

Günümüzün karmaşık sorunlarının çözümünü sadece bir disiplin içindir çözmek zor ve 

sınırlı hale getirmektedir. Bu disiplinlerarası yaklaşımla disiplinin bütünleştirilerek bilgi 

ve becerilerin daha etkili kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Duman ve Aybek, 

2003). Disiplinlerarası yaklaşıma göre hazırlanan öğrenme, yaşantıları bir tema ya da 

problem merkezli olmalı ve takım çalışmasını tanıtın yanı sıra hazırlama süreci, 

belirlenen tasarımlar ve aşamaları disiplinlerarası yaklaşım ilkelerine göre yaratıcılık 

becerisi, eleştirel düşünme, motivasyon, derse katılımı gibi etkilerinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. Disiplinlerarası dersler ve ders programlarının bazı faydaları ve çıktıları göre 

sıralanabilir (Coşkun ve Altun, 2012: 100): 
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• Öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında karşılıklı saygı, 

• Algılama yeneklerinin ve anlayışın gelişmesi, 

• Konuşma, yazma, okuma  ve düşünmede hassasiyet ve açıklık, 

• Öğrencilerin bir düşünceyi, bir önermeyi kabul etmeden önce “neden” diye sorgulama 

alışkanlığını edinmesi, 

• Kendi görüşünüzde başka bir görüş açılarının varlığını kabul etme, 

• Uzman görüşlerini değerlendirebilecekliğini geliştirme, 

• Belirsizliğe karşı hoşgörülü olabilme, 

• Sentez ve bütünleştirme yeteneğini geliştirme, 

• Benzersiz, yaratıcı ve esnek biçimde düşünebilme, 

• Dinleme yeteneğini geliştirme 

 Avrupa ve ABD'de multidisipliner yaklaşım akademik okullarda, meslek 

okullarında, öğretmen eğitim programlarında ve tüm eğitim seviyelerinde daha yaygın 

olarak uygulanmaktadır (Çoruh, 2010). Disiplin eğitiminin genellikle Türkiye'nin eğitim 

sistemine dayandığı görülmektedir. Disiplinlerarası eğitim, öğrencilerin çeşitli 

alanlardaki bilgileri entegre etmelerine yardımcı olan kavramlar yoluyla analiz ve sentez 

düzeyinde düşünmeye odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrenme ortamını 

canlandırmak, öğrencilerin yaratıcı potansiyelini geliştirmek ve derslere ilgilerini teşvik 

etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, yeni eğitim programlarında 

vurgulanan çoklu zeka teorisinin eğitim ve öğretim sürecine yansıması, disiplinlerarası 

bir yaklaşımın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün müfredatta yapılandırmacılık 

ve yapılandırmacılık doğrultusunda tematik bir yaklaşım benimsenmiştir. Birimler 

yerine, daha kapsamlı öğrenme alanları ve disiplinler ile disiplinler arası ilişkiyi içeren 

konular belirlenmiştir. Tematik bir yaklaşımda, farklı derslerle ilgili konular 
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birbirleriyle anlamlı bir şekilde ilişkilidir. Ayrıca, farklı disiplinlerin kombinasyonu, 

nesnelerin çok büyük olmasını ve zaman kaybetmesini önler (Demirel, Tuncer, 

Demirhan ve Demir, 2008: 21). 

 STEM eğitimi, disiplinlerarası bir yaklaşıma uygun bir eğitim anlayışıdır ve 21. 

yüzyıl becerilerine odaklanan bu entegre anlayış, farklı disiplinleri öğretmektense 

bilimsel sürecin becerilerini geliştirir mevcut eğitim ve öğretim faaliyetlerini kabul 

etmektedir (Gökbayrak ve Karışan, 2017). Bu bağlamda, entegre bir müfredat farklı 

disiplinlerden uygulama ve süreçleri bütünleştirir (Gökbayrak ve Karma, 2017).  

 STEM eğitimi, gerçek yaşam sorunları ile dersin içeriği arasında ilişki kurarak 

bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematiksel disiplinleri birleştirmeye 

çalışmaktadır. Bu nedenle STEM eğitimi, öğrencilere işbirliği, sistem düşüncesi, 

iletişime açıklık, etik değerler, araştırma, üretim, yaratıcılık ve problem çözme 

becerileri kazandırmayı amaçlayan disiplinlerarası bir yaklaşımdır (Buyruk ve 

Korkmaz, 2016). Başka bir deyişle, STEM eğitimi, geleceğin yeniliklerini 

disiplinlerarası bir bakış açısıyla yönlendirecek öğrencilerin yaratıcı problem çözme 

becerilerini benimsemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. STEM eğitiminin bütüncül ve 

disiplinler arası bakış açısının ülkemizdeki eğitim sistemine yansıması için 

öğretmenlerin STEM bilincini yükseltmek ve eğitim bölümlerindeki farkındalıklarını 

arttırmak gerekmektedir (Tezel ve Yaman, 2017: 141). 

 1.1.11. STEM Eğitiminin Uygulanması 

 Modern eğitim yaklaşımlarına uygun olarak insanlar meraklı, araştırma ve 

üretken olmalıdır. Bu bağlamda insanlar soru sormalı, araştırma yapmalı, üretmeli ve 

icat etmelidir. Bu becerileri ortaya çıkarmak ve geliştirmek için, STEM disiplinleri 

alanındaki bilgi ve becerilerini öğrenme süreçlerinde birleştirebilecekleri proje tabanlı 

bir öğrenme sürecine ihtiyaç vardır. Proje tabanlı öğretim yaklaşımı, eğitim sürecindeki 

anaokulundan üniversiteye bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematiksel disiplinler 

arasındaki farkı ortadan kaldırır ve entegrasyon sağlar. STEM eğitimi, yaratıcı 

düşünme, eleştirel düşünme, üretim ve icat alanında problem çözme gibi öğrencin 

becerilerini arttırmaktadır. 
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 Bilim ve teknolojideki hızlı değişimler, tüm mesleklerde yeni talepler 

doğurmaktadır. Bu ihtiyaçlar nedeniyle, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sadece 

eğitim sistemlerinin araştırılması, oluşturulması ve icat edilmesini amaçlayan eğitime 

dayalı çok disiplinli STEM'i terk etmeye çalışmaktadır. STEM eğitim etkinliklerinin 

yapıldığı okulların ortak bir özelliği, proje tabanlı öğrenme süreci ve mühendislik 

tasarımı gibi yenilikçi pedagojik yöntemleri kullanan okullardır. STEM alanındaki 

yetenekli ve ilgilenen öğrencilere motivasyon sağlamak ve bu alanlarda kariyer yapmak 

için STEM projesinin uygulanması bu okullarda gerçekleştirilmelidir. STEM proje 

eğitimine dayanarak; öğrencilerin içerik çalışmak ve ezberlemek yerine daha fazla soru 

sormaya, araştırma yapmaya, yeni keşifler yapmaya ve yapmaya teşvik edilmektedir. 

STEM çerçevesinde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımlamak için geniş bir 

yelpazede projeler geliştirilebilir ve uygulanabilir. TÜBİTAK tarafından tanımlanan 

gelecek vaat eden eğitim projesi STEM'in ana konularının isimleri aşağıda listelenmiştir 

(MEB, 2018: 12). 

Mobil İnternet 

Bilişim İşlerinin Otomasyonu 

Nesnelerin İnterneti 

Bulut Bilişim 

İleri Robot Teknolojileri 

Otonom Araçlar 

Yeni Nesil Gen Çalışmaları 

Enerji Depolama 

3 Boyutlu Baskı 
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Gelişmiş Malzemeler 

Fosil Yakıt Çıkarma Teknolojileri 

Yenilenebilir Enerji 

 Modern okulların ve eğitim programlarının doğası ve yapısı nedeniyle, 

öğretimin uygulanması, STEM eğitim yaklaşımının doğasına uygun olarak tüm bilim, 

mühendislik, teknoloji ve matematik disiplinlerine odaklanan entegre programlar ile 

sınırlıdır. Bu durum STEM'deki eğitimin farklı şekilde ele alınmasına yol açmıştır. 

Mühendislik disiplininin son yıllarda fen eğitiminin yeniden düzenlenmesinde merkezi 

bir rol oynaması bu düşüncenin sonucudur. Bu yaklaşım, mühendislik eğitiminde fen 

eğitimini yapılandırmayı amaçlamaktadır (Ercan, S. 2013). Teknik tasarım süreci Şekil 

6'da gösterilmektedir.      

                                        ġekil 6. Mühendislik tasarım süreci 

 

                                        Kaynak: (Ercan, S. 2013). 

 Günümüzde, STEM eğitimi verilen okul ve üniversitelerde mühendislik eğitimi 

alanında teorik derslere ek olarak ödev, deneysel araştırma ve projeler yürütülmektedir. 

Teorik bilgiye ek olarak, öğrencileri mühendislik kariyerine hazırlamak için pratik 

deneyime ihtiyaç vardır. STEM ve mühendislik eğitiminde bu pratik deneyimin 
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kazanılması, çeşitli disiplinlere özgü özel laboratuvarların oluşturulmasını gerektirir. Bu 

laboratuvarların yüksek maliyeti, bütçelerin ve teknik bilginin sınırlı olduğu okullarda 

önemli bir sorun haline gelmektedir. Son yıllarda, teknolojinin ve internetin 

gelişmesiyle, çevrimiçi laboratuvarlar geleneksel laboratuvarlara bir alternatif haline 

gelmiştir. Çevrimiçi laboratuvarlar uzak ve sanal laboratuvarlardan meydana 

gelmektedir. Uzak laboratuvarlar, internet üzerinden bağlanabilen, öğrencilerin gerçek 

ekipman ve arayüz yazılımı etkileşimi yoluyla deney yapmalarını sağlayan dijital 

platformlardır. Sanal laboratuvarlar ise, yüksek etkileşimli bir ortam oluşturmak için 

öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modelleme, simülasyon ve 

bilgi teknolojilerinden meydana gelmektedir (Uğuz, Oral, Aksoy, 2018). 

 STEM eğitiminin uygulandığı okullarda geleneksel okul eğitimine alternatif 

olarak çalışma saatleri dışındaki programlar, okulların ve eğitim programlarının 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Öğrencinin öğrenme ortamında aldıkları bilgiyi, 

okul sonrası sınıflar çerçevesinde, resmi eğitim dışında, gerçek koşullarda kullanır ve 

karşılaştığı sorunlara daha basit ve daha gerçekçi çözümler üretir. Kulübün ilk 

etkinlikleri, müzeleri, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, planetaryum, milli park ve 

doğal eğitim gezileri ders dışı program etkinlikleri olarak akla gelmektedir (Şahin, 

2013: 8). Buna ek olarak, ders dışı program faaliyetleri, STEM eğitiminin bir parçası 

olarak çeşitli çok disiplinli bakış açıları ve probleme yönelik faaliyetlerle 

genişletilmiştir. Bu bağlamda, Olimpiyat Oyunlarının yanı sıra robotik, bilim, bilim ve 

matematik yarışmalarını da düşünebiliriz. Düzenli okul eğitimiyle etkileşimlerinden 

farklı olarak, eğer önerilen faaliyetlerin amacı ve içeriği açıkça tanımlanmışsa, 

öğrenciler okul sonrası programlar aracılığıyla akranları ve öğretmenleriyle çalışmayı 

ve iletişim kurmayı öğrenirler. Ders dışı etkinlikler, öğrencilerin bilimsel kavramları, 

süreçleri ve prosedürleri anlamalarına, bir bilim insanına soru sorma, bilimsel düşünme 

becerilerini geliştirme ve iletişim becerilerini geliştirme becerisine sahip olmalarını 

sağlar (Şahin, Ayar ve Adıgüzel 2014: 300). 

  Gerçek STEM eğitimi, öğrencilerin etkinliklerin nasıl çalıştığını anlamalarına ve 

teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmalıdır. Öğrenciler modern 

ekonomide rekabet edebilmek için adaptasyon, karmaşık iletişim, sosyal beceriler, 

standart dışı problem çözme, öz yönetim ve sistemler gibi beceriler edinmelidir. STEM 
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eğitim programı, öğrencilerin grup aktivitelerini, laboratuvar araştırmalarını ve çeşitli 

projeleri içerdikleri ölçüde 21. yüzyıl beceri geliştirme, kişisel sağlık, enerji verimliliği, 

çevre kalitesi, kaynak kullanımı ve ulusal güvenlik hakkında kararlar almalarını sağlar 

(Bybee, 2010: 997). STEM eğitim uygulamalarının, içeriğe dayalı öğrenme 

yaklaşımında olduğu gibi, gerçek yaşam meselelerinden ziyade teknolojinin 

geliştirilmesi ve kullanımına odaklandığı anlaşılmaktadır (Batı, Çalışkan ve Yetişir, 

2017: 95). 

 Farklı bağlamlarda ve kültürlerde yapılan çalışmalar, öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerine yapılan yatırımların öğrenci öğrenmesi üzerinde önemli bir etkisi 

olduğunu göstermiştir. Öğretmenlere kısa süreli ve teorik olarak eğitim verilmesinin 

eğitimi etkileyeceğini düşünmek imkânsızdır. Bu nedenle STEM eğitiminin 

uygulanmasında öğretmen eğitimi büyük önem taşımaktadır. 

            STEM eğitimi için öğretmen eğitimi planlanırken (Çorlu ve Çallı, 2017: 5); 

a) Sınıfta STEM ile ilk elden deneyim kazanmak için yüz yüze seminerler 

düzenlenmesi, 

b) Öğretmenlerin zümreler arası toplantılarda ve okullarda araştırma deneyimini 

zenginleştirmek, 

c) Teori ve pratiğin bütünlüğü, ders planları ile zenginleştirilmiş deneyimin yansıması, 

d) Alınan geri bildirimler nedeniyle ders planı geliştirme, 

e) Sınıf içi uygulamalarda kazanılan deneyimlerin öz-değerlendirmesi, 

f) Meslektaşlarla deneyim paylaşmak ve profesyonel toplantılarda güven kazanmak 

önemlidir. 

 STEM eğitiminin bir parçası olarak ders planı hazırlamada öğretmen yetiştirme 

atölyesinin izlemesi gereken yol Şekil 7'de gösterilmektedir (Çorlu ve Çallı, 2017: 7) 
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ġekil 7. STEM ders planı hazırlama eğitimi 

 

 

Kaynak: (Çorlu ve Çarlı, 2017:7) 

          Disiplinlerarası uygulamalar, STEM eğitimi çerçevesinde herhangi bir disiplinin 

uzmanlık bilgisi ve becerilerini ihmal etmeden, ders kapsamında planlanmalı ve 

uygulanmalıdır. Bu bağlamda, önce bilgi yaşam sorunları (BTHP) seçilmelidir. Bu tür 

sorunlar, 21. yüzyılın bilgi toplumunun karşılaştığı karmaşık ve dinamik problemlerdir. 

Her STEM disiplini ortalamak için araştırma, hesaplamalı düşünme, proje eğitimi ve 

matematiksel modelleme teknikleri önerilebilir. Bu yöntemlerin ortak noktalarından 

geliştirilen STEM döngüsü (STEM döngüsü), bir öğretmenin ve öğrencinin ortak 

eylemlerini açıklayan bilimsel bir süreç ve sosyal bir ürün olarak gösterilmektedir 

(Çorlu ve Çallı, 2017: 5).STEM döngüsü Şekil 8‟de gösterilmektedir. 
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ġekil 8. STEM döngüsü 

 

 

Kaynak: (Çorlu ve Çallı, 2017:5) 

 STEM eğitiminin uygulanmasındaki önemli zorluklardan birinin teknoloji ve 

mühendislik bilgilerinin müfredata entegre edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

aşamada, müfredata ek olarak düzenlenen STEM eğitim etkinlikleri, sosyoekonomik 

düzeyi düşük olan öğrencilerin STEM alanlarını daha iyi anlamalarına yardımcı 

olmaktadır (Baran, Bilici ve Mesutoğlu 2015: 62). 

 STEM eğitimi yaklaşımı, 2017 yılında ülkemizde ilk kez kullanılan yeni fen 

eğitimi programında “Uygulamalı Bilimler” birimi olarak yerini almıştır. STEM ile 

ilgili uygulamalardaki sorunlara rağmen, ABD merkezli olduğu tahmin edilebilir. 

STEM okul sistemlerine tahsis edilen geniş finansal kaynaklar sayesinde öğretim 
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teorileri yakın gelecekte yaygınlaşacaktır. Hem ulusal hem de kurumsal düzeyde 

geliştirilen eğitim politikalarının STEM yaklaşımının bir parçası olarak güncellenmesi 

gerekebilir. Türkiye ölçeğinde farklı bakış açılarına sahip uygulamalar geliştirilmesi 

durumunda, STEM bilgi tabanına özgün bir katkı sağladığı varsayılmaktadır. Bu 

bağlamda, tüm öğrenciler için geliştirilecek uygulamalara ek olarak, üstün zekalı 

öğrenciler için geliştirilecek uygulamaların Türk dilinin öğretilmesine yönelik eşsiz bir 

teorinin sunumuna da katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. Türkiye'deki kamu ve özel 

eğitim kurumları da bu olaylardan etkilenmiştir (Akgündüz ve Ertepınar, 2015). İyi bir 

STEM dersi için gereken adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • STEM dersi çalışılan konu etrafında hazırlanmalı, 

 • Bu problem gerçek dünyanın problemiyle ilgili olmalıdır, 

 • Öğrencilerin aşması gereken STEM hedefleri açıkça tanımlanmalıdır, 

 • Hangi başarının karşılaştırılacağına karar verilmeli, 

 • Tasarım süreci planlama için kullanılmalı, 

 • Öğrencilerin mücadeleyi tanımlamasına yardımcı olunmalı, 

 • Bu sorunu çözmek için benzer içerikleri araştıran öğrenciler bir takımda 

çalışmalı, 

 • Takımlar sorunun nasıl çözüleceğine dair kendi fikirlerini geliştirmeye teşvik 

edilmelidir, 

 • Ekipleri test etmek için bir fikir seçin ve prototiplerini oluştururken onlara 

rehberlik edilmeli, 

• Prototipin test edilmesi ve değerlendirilmesi süreci kolaylaştırılmalıdır, 

• Bulgularını iletmek için komutlar sağlanmalı, 
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• Yeterli zaman varsa, süreç yeniden oluşturulmalıdır. 

 STEM eğitimini ülkemizdeki eğitim sistemine entegre etmek için, her 

öğretmenin ve öğrencinin erişebileceği STEM merkezleri açılabilir. STEM eğitimi için 

çalışmalar bu merkezlerle koordineli olarak yürütülebilir. Bu merkezler hem STEM 

eğitimi, müfredat geliştirme ve öğretmen eğitimi alanındaki araştırmalar hem de STEM 

eğitiminin işleyişi için eğitim sistemine destek merkezleri olmalıdır. 

MEB için sağlanan merkezi STEM yapısı Şekil 9'da gösterilmektedir (MEB, 2016: 32). 

                                            ġekil 9. STEM merkezi yapısı 

 

Kaynak: (MEB, 2016: 32). 

         STEM merkezlerinde, öğretmenler ve müfredat geliştirme ve araştırma için STEM 

eğitimi gerçekleştirilebilir. Böylece, STEM eğitimi almak için gereken nitelikli 

öğretmenlere, eğitim programlarına ve araştırma sonuçlarına duyulan ihtiyaç 

karşılanmaktadır. Ayrıca, STEM eğitiminin etkinliği bir ölçme ve değerlendirme sistemi 

kullanılarak izlenebilir. Buna ek olarak, öğretmenler istedikleri zaman STEM 

merkezlerini ziyaret edebilir ve iş başında eğitim beklemeden yeteneklerini geliştirmek 

için faaliyetlere katılabilirler. STEM merkezlerinde (MEB, 2016: 33); 
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 • Eğitim sistemini ülkemizin eğitim sistemine entegre etmek için çalışmalar 

yapılabilir, 

 • Öğrenciler için STEM eğitim faaliyetlerine ek olarak, kodlama gibi sürekli 

eğitimler gerçekleştirilebilir, 

 • STEM eğitimi için eğitim programlarının güncellenmesi için araştırma 

çalışmaları yapılabilir, 

 • STEM eğitimi alanında öğretmenlerin mesleki gelişimi için fırsatlar 

sunulabilir, 

 • Her öğretmen yılda en az iki kez eğitilebilir, 

 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak profesyonel ekipler, 

gruplar ve proje ortaklıkları oluşturabilir, 

 • Öğrenciler ve öğretmenler için anket, araştırma, ürün geliştirme ve buluş için 

projeler ve faaliyetler gerçekleştirilebilir, 

 • Öğretmenler ve öğrenciler için yarışmalar düzenlenebilir. 

 1.1.12. Ġlgili AraĢtırmalar 

           Konu ile ilgili olarak son yıllarda bir çok çalışma yürütüldüğü görülmektedir. 

Örneğin (Karamate, 2019) okul öncesi öğretmenlerinin STEM eğitimi ile lgili görüşleri 

incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı STEM eğitimi alan okul öncesi öğretmenlerinin 

STEM eğitimi ile ilgili düşüncelerini araştırmak ve uygulamaları hakkında ayrıntılı 

incelemeler yapmaktır. Çalışma grubunu Kütahya ilinde ikamet eden STEM eğitimi 

almış on okul öncesi öğretmen oluşturmaktadır.Araştırma sonuçlarına bakıldığında, 

STEM eğitimi alan okul öncesi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik olumlu 

görüşlere sahip olmalarına rağmen okul öncesi eğitim kurumlarının STEM‟e yönelik 

teknik ve fiziki kapasitelerinin uygun olmadığı, etkinlikleri uygulama süresinin yetersiz 

olduğu  mühendislik ve fen alanlarında ki uygulamalarda  zorluklar yaşadıkları, 
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çalışmada belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerine 

STEM‟in tüm boyutlarında ayrı ayrı  deneyimler kazandırılarak STEM becerileri 

kazandırılabilir. Fen bilimleri, matematik ve mühendisliği ayrı deneyimleyip ardından 

bu disiplerin birbirleri ile nasıl birleştirileceği konusunda çeşitli örneklerle uygulama 

ortamları hazırlanabilir. Eğitim alan okul öncesi öğretmenleri belirli zaman dilimleri ile 

uzman eğitimciler tarafından güncel eğitimlerle desteklenebilir. 

(Poyraz, 2018) çalışmasında STEM eğitimini uzaktan uygulanabilirliğini 

incelemiştir. Küresel rekabet dünya üzerinde bulunan bütün canlıların geleceğini 

etkileyen ülkelerin ekonomik güçleri üzerine kuruludur. Eğitim ise ülkelerin kendi 

geleceklerine yaptığı en akıllıca, en önemli ve en büyük yatırımdır. Bu düşünceler 

üzerine ortaya çıkan STEM eğitimi, disiplinler arası bir bakış açıyla öğrencilerin elde 

ettiği bilgi ve becerileri Bloom‟un taksonomisinde yer alan sentez ve değerlendirme 

basamaklarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Çalışmasının ilk aşamasında STEM 

eğitimi farklı alt başlıklarda incelenirken, aynı zamanda Türkiye‟de STEM eğitiminin 

bulunuğu durum araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda  ülkemizde yürütülen STEM 

eğitimi Kayseri ili pilot projesi yerinde incelenmiştir. STEM eğitimi farklı disiplinler 

içermesine rağmen çoğunlukla sadece fen bilimleri öğretmenleriyle ilişkilendirildiği 

çalışmada gözlemlenmiştir. Bu öğretmenler,STEM eğitimi disiplinlerinden olan Fen 

eğitimini lisans düzeyinde almış olabilirler bunula beraber disiplinler arası yalaşımla  

diğer STEM alanları öğretmenlerinin de eğitime dahil edilmesi gerekmektedir. Bu 

oluşturulan eğitim için farklı alan öğretmenlerini bir araya getiren çoklu bakış açılarının 

olduğu ortamlar oluşturulabilir. 

(Kulakoğlu, 2019) çalışmasında okul yöneticilerinin STEM eğitimi hakkındaki 

görüşlerini incelemiştir. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 

(BİLTEMM/STEM) eğitimi son on yılda önem kazanan; politika geliştiriciler, 

eğitimciler ve akademisyenler arasında popüler olmuş ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nden dünyaya yayılmış bir eğitim hareketidir. Bu çalışmanın amacı Ankara 

ilinde bulunan  liselerde görev yapan okul müdürlerinin BİLTEMM ile ilgili algılarını 

araştırmaktır. Çalışmanın sonucunda; Okullarda bilgi, fiziksel yapı ve 

hazırbulunuşluğun eksik olduğu ve bu eksikliklerin BİLTEMM eğitimini uygulamada 

engeller oluşturduğudur. Araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, 
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BİLTEMM eğitiminin uygulanması için fiziksel altyapının oluşturulmasının yanında 

hem okul müdürlerine hem de okul öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi 

gerekmektedir. 

 (Tosun, 2019 ) özel öğretime ihtiyaç duyan bireylere yönelik bilgisayar detsekli 

STEM eğitiminin etkilerini çalışmasında incelemiştir.Teknolojinin yaşadığımız dünyada 

her alanı kapsamasının bir getirisi olarak eğitim sistemi içerisine de girmesi 

kaçınılmazdır. Bu nedenle eğitimde klasik yaklaşımların yerini teknolojik tabanlı 

yaklaşımlar almaya başlamıştır. Teknoloji geliştikçe yeni teknolojik yaklaşımlarda 

ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi olan STEM eğitimi yaklaşımı öğrencilerin 

mühendis gibi düşünme, günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm bulabilme gibi 

hem eğitimsel faaliyetleri hem de 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesine odaklanan bir 

eğitim yaklaşımıdır. Yapılmış olan bu çalışmada ise hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe 

sahip olan öğrencilerde fen bilimleri dersinde basitleştirilmiş STEM eğitiminin 

öğrencilerin derse olan katılım düzeylerine etkisine, fen dersine karşı olan ilgilerindeki 

değişimlere ve fen dersine karşı olan tutumlarındaki değişimlerine bakılmıştır. 

Araştırmanın soncunda ise yapılmış olan bu çalışmada elde edilen veriler ve 

bulgulardan yola çıkarak öğrencilerin fen dersine karşı olan katılım düzeylerinin 

yükseldiği, fen dersine karşı olan ilgilerinin arttığı ve negatif tutum içerisinde oldukları 

fen dersine karşı pozitif yönde eğilim gösterdikleri görülmüştür. Bu sonuçlar göz önüne 

alındığında hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilerde zenginleştirilmiş 

öğrenme ortamları ve basitleştirilmiş STEM eğitiminin kullanılmasının öğrencilerin 

derse katılım düzeylerini, derse karşı olan ilgi ve tutumlarının artacağı yönünde 

önerilerde bulunulmuştur. 

 Gümüş (2019) ortaokul öğrencilerinin STEM eğitimine yönelik görüşlerini 

incelemiştir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin STEM eğitimine olan ilgi 

ve görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'nın Çankaya 

ilçesinde özel bir ortaokulda bulunan 209 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

sonucunda ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine olan ilgilerinde cinsiyet, anne 

mesleği, en uzun süre yaşanılan yerleşim yerine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Ancak baba mesleği, öğrencinin gelecekte hedeflediği mesleği, 

akademik başarı düzeyi, STEM eğitimini deneyimleme süresi, teknoloji kullanım sıklığı 
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ile arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş olup farklılığın yönü incelenmiş ve 

yorumlanmıştır. İçerik analizi sonucuna göre öğrenciler genellikle STEM uygulamaları 

yapılan derslerde akademik başarılarını artırarak, yaşam becerilerinde yeterliliklerini 

geliştirdiklerinin farkına vardıkları tespit edilmiştir. Çalışmalar incelendiğinde STEM 

eğitimi ile ilgili konuların araştırıldığı, ancak özel okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin 

görüşleri konusundaki araştırmaların sayıca sınırlı olduğu görülmektedir. 

1.2.Amaç 

      Bu araştırmanın amacı İstanbul ili Maltepe ilçesindeki özel okullarda Stem 

eğitimine ilişkin  öğretmen ve öğrenci algılarının incelenmesidir.Bu amaçlar 

doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır. 

1. Maltepe ilçesindeki özel okul öğretmenlerinin stem eğitimine ilişkin algıları nelerdir? 

2.  Maltepe çevresindeki özel okul öğrencilerinin stem eğitimine ilişkin algıları 

nelerdir? 

1.3.Önem  

      Ülkeler arasındaki ekonomik rekabetin küreselleşmesi bağlamında, bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik alanındaki eğitim büyük önem kazanmıştır. Bilim ve 

teknolojideki hızlı değişimlere uyum sağlamak ve ülkelere ait ülkelerde rekabeti 

arttırmak için, hızla değişen bu koşullara hızla uyum sağlayabilen insanlara ihtiyaç 

vardır. Bu işgücüne sahip insanlar mevcut teknolojileri kullanabilir, kendi yeniliklerini 

tanıtabilir ve üretebilir. STEM alanındaki insanlar mevcut teknolojiyi yapar, binalar ve 

köprüler tasarlar ve uyuşturucu üretir. STEM eğitimi, bir ülke ekonomisinin 

sürdürülebilirliğini artırmak ve STEM personelini istedikleri işgücünde eğitmek için 

önemli bir kilit konuma sahiptir (Kennedy ve Odell, 2014). 

      Liderler ve politikacılar ekonomide gözlenen sorunların çözümü için STEM 

eğitimine odaklandılar. STEM'de eğitim, gelecekteki mühendislerin, matematikçilerin 

ve bilim adamlarının eğitiminde büyük önem taşımaktadır. Ülkeler STEM eğitimini 

etkin kullanırlarsa, ekonomilerinin olumlu gelişimine katkıda bulunacaklardır. Gençler 
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STEM destekli eğitim programları almaya devam ederse yenilikler ortaya çıkacaktır. 

Gençler bilgi ve becerilerini geliştirecek, sürekli yenilik için kendilerini 

geliştireceklerdir. Gençlerin ekonomileri büyüyecek ve ekonomileri güçlenecek ve 

bilgi, beceri ve yeteneklerinin genişlemesi ile yeni iş alanları ortaya çıkacaktır (Fan ve 

Ritz, 2014). 

       Ülkelere ekonomik ve politik güç sağlamanın bir yolu, bilime dayalı yeniliği 

uygulayabilen insanları eğitmektir. Ülkeleri yenilik yapmaya teşvik eden temel 

nedenler: 

1) İnovasyonlar; Ülkelerin yetenekli bir ekonomi yaratmasına yardımcı olur ve aynı 

zamanda mesleklerin gelişmesini teşvik eder. 

2) İnovasyonlar; Ülkeler arasındaki ihracat liderliğini artırarak ticaret koşullarını 

iyileştirir. 

3) İnovasyonlar; Bireysel ve sosyal ihtiyaçları karşılayarak yeni yeniliklerin 

yapılandırılmasını güçlendirir. 

 Yenilik sağlık, eğitim, ulaşım, çevre ve küresel konularda bağlayıcı hale 

gelmiştir. Yenilik, sürekli artan bir nüfusun ihtiyaçlarını, gıda ve enerji kaynakları, 

sürekli iklim değişikliği yoksulluğun azaltılması ve küresel refahla mücadele alanlarının 

ihtiyaçlarını karşılayacak etkinliklerin merkezinde olacaktır (Atkinson ve Maylo, 2010). 

 STEM eğitimi, emek gerektiren insanları bu gerekli yenilikleri uygulamak üzere 

eğitmek için önemlidir. STEM eğitimi, küresel pazar için gerekli olan yetenekli ve 

esnek işgücü için eğitim sağlar ayrıca kendimiz, dünya ve evren hakkındaki 

bilgilerimizi geliştirir. Aynı zamanda insanların kendileri, aileleri ve toplumu için doğru 

kararlar alabilmeleri için makul ücretlere sahip olmalarını sağlamak için gerekli teknik 

becerileri ve nicel okuryazarlığı sağlar. 

 Türkiye'nin inovasyon potansiyelini arttırmak için yüksek vasıflı bir STEM iş 

gücüne ihtiyacı vardır (Çorlu, 2014). Akgündüz ve diğerleri (2015), STEM alanı ile 
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ilgilenen Türkiye'de, yaratıcı, girişimci ve yenilikçi nesil eğitmek zorundadır. MEB 

(2016) STEM Eğitim Raporunda; Türkiye için STEM eğitiminin çok önemli olduğu ve 

STEM'de yeterli bilgi ve bilgi elde etmek ve öğrencileri bu alanlarda mesleklere 

yönlendirerek STEM alanlarına ilgilerini artırmak için STEM eğitimine başlanması 

gerektiği belirtilmektedir. STEM eğitimi ayrıca 21. yüzyılın hızla değişen koşullarına 

uyum sağlayabilen ve ekip çalışmasına ve işbirliğine uyum sağlayabilen öğretmenlerin 

yanı sıra öğretmenlere rehberlik edip süreci doğru bir şekilde yönetebilir (Çorlu, 2014). 

Ancak, Türkiye'de öğretmen ve öğretmen adaylarının ve eğitim öğretmenlerinin 

yetiştirilmesinde aldıkları eğitim STEM eğitim becerileri için çok yetersizdir. STEM 

eğitimi, Türkiye'nin bu amaç için ihtiyaç duyduğu nesli eğitmek, onlara sorumluluk 

vermek, çok genç yaşlardan itibaren teknik bilgi ile donatmak, dayanışma önemset ve 

girişimcileri keşfetmek için eğitime ihtiyaç duymaktadır (Akgündüz vd., 2015). 

 Uluslararası sınavlarda Türkiye bilimsel ve matematiksel başarıları beklentilerin 

çok altındadır. STEM eğitimi ülkemizde doğa bilimleri, matematik ve okuma 

becerilerinin gelişimi için çok önemlidir. Bu iddiayı destekleyen en önemli kanıt, STEM 

eğitiminin uygulandığı ülkelerin yüksek uluslararası PISA sınav puanlarına sahip 

olmasıdır. İngiltere, Finlandiya, Güney Kore, Çin ve Almanya'da STEM eğitimi veren 

PISA sınavlarının sonuçları OECD ortalama puanlarından daha yüksektir. STEM 

oluşumunun bu ülkelerin başarısına katkıda bulunduğu görülebilir. 

  STEM eğitimi öğrencilere derslerde öğrendiklerine dikkat etmeleri için bir 

neden vermekte ve onları bu hedefe doğru yönlendirmektedir. Her STEM çalışması, 

öğrencilere dünyalarının nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarını sağlayarak, diğer 

alanlarla işbirliği ve koordinasyon yaratır. Bu yaratıcı potansiyellerini geliştirir ve 

öğrencilere seçtikleri hedeflere ulaşmak için becerilerini uygulama fırsatı verir. STEM 

eğitimi, hem bireysel gelişimlerini desteklemek hem de başkalarıyla işbirliği ve işbirliği 

fırsatları sağlamak açısından önemlidir. 

1.4. Varsayımlar 

 

1) Belirlenen örneklemin, evreni temsil ettiği varsayılacaktır. 
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2) Öğretmenlerin ve öğrencilerin verdileri cevaplarda samimi oldukları varsayılacaktır. 

3) Veri toplama aracının tüm yetkileri kapsadığı ve görüşleri ortaya çıkaracak nitelikte 

olduğu varsayılmaktadır. 

 

1.5.Sınırlılıklar 

 

1.Araştırma 2019-2020 öğretim yılında çalışmaya katılan Maltepe ilçesindeki özel 

okullardaki öğretmen ve öğrenciler ile sınırlıdır. 

2. Bu araştırma anketteki sorularla sınırlıdır. 

 3.Anketi yanıtlayan öğretmenlerin ve öğrencilerin verdikleri cevaplarla sınırlıdır 

4.Araştırma Maltepe ilçesi özel okul öğretmenleri ve öğrencileri ile sınırlıdır. 

 Elde edilecek bulgulardan yola çıkılarak varılacak sonuç ve genellemeler, araştırmanın 

evreni için geçerlidir. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

       Araştırma, tarama modeli kullanılarak; Maltepe ilçesindeki özel okullarda bulunan 

öğretmen ve öğrencilerin sahip olduğu görüşleri araştıran betimsel bir çalışmadır. 

 

2.1.ÇalıĢma Grubu 

       Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Maltepe ilçesi özel 

okullarında bulunan öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Maltepe ilçesinde 24 özel orta öğretim kurumu bulunmaktadır Bu okullardan 

araştırmacının ikametine ve çalıştığı kuruma yakınlığına göre 5 okul belirlenmiştir. Bu 

özel okullar içerisinden branşları Fen bilimleri, Matematik ve Bilişim teknolojileri olan 

34 öğretmen, 6. ve 7.sınıf olan 202 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmaktadır. 

2.2.Verilerin Toplanması 

      Çalışmada kullanılan Stem Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği (Özyurt, Kayıran,  & 

Başaran, 2017 ) geliştirmiş oldukları ölçek  kullanılmıştır. Ölçek 5‟liLikert tipte sorulan 

ifadelerden oluşmaktadır. Ölçeğe ait Cronbach Alfa katsayı değerleri (.827) olarak 

hesaplanmıştır.  Elde edilen değerler kullanılan veri toplama aracının yüksek derecede 

güvenilir olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla anket çalışmasından elde edeceğimiz 

bilgilerin ve yorumlamaların kabul edilebilir nitelikte olduğu sonucuna ulaşılır. 

      Çalışmada öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için Buyruk ve Korkmaz (2016) 

tarafından geliştirilen „FeTeMM Farkındalık Ölçeği‟  kullanıldı. Ölçek 5‟li Likert tipte 

sorulan ifadelerden oluşmaktadır. Bu ifadeler 5-Kesinlikle Katılmıyorum, 4-

Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılıyorum ve 1-Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 

puanlandırılmış olup ölçeğe ait Cronbach Alfa katsayı 0,489 olarak elde edilmiştir. Elde 

edilen bu değer kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin düşük olduğunu göstermektedir. 

Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Item-Total Statistics tablosundan sekizinci 

ifadenin çıkarılmasıyla Cronbach Alfa katsayısı 0,606‟ya yükselmekte olduğu 
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belirlenmiştir. Bu değerde kullanılan ölçek ile ilgili yapılacak yorumlamalar ve analizler 

için yeterli görülmüştür.  

      Okullardan veri toplamak için öcelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin 

alınmıştır.Verilerin toplanıcağı okullardan  randevu alınarak belirlenen günlerde 

okullara gidilmiş ve  okul yöneticilerine yapılan  çalışma anlatılmıştır.  Veri toplama 

araçları öğretmen ve öğrencileirn görüşlerinin alınması için okul yöneticisine 

bırakılmıştır. Tamamlanan veriler okullara gidilerek yöneticilerden teslim alınmıştır. Bu 

süreç yaklaşık 1,5 ay sürmüştür. 

2.3 Verilerin Çözümlenmesi 

      Çalışmada ele alınan ölçeklere verilen yanıtların istatistiksel açıdan 

değerlendirilmesinde önemli bir koşul olan normal dağılım varsayımı her iki ölçeğin 

Basıklık-Çarpıklık değerleri elde edilerek değerlendirilmiştir. Basıklık (Kurtosis) 

dağılımın dikliğinin ya da düzlüğünün yani verilerin tepe noktaları hakkında bilgi veren 

ölçüttür. Çarpıklık (Skewnes) ise dağılımın ortalama etrafında simetriden ne kadar 

saptığının bir ölçütüdür. Verilerin normal dağılıma sahip olması için Basıklık-Çarpıklık 

katsayılarının ±1 arasında olması gerektiği kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2007). 

2.4.Verilerin Analizi Ve Yorumu 

       Anket çalışmaları istatistiksel olarak yorumlanması ve anlamlandırılması için SPSS 

22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi en az 0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

  



51 

 

BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

        Öncelikle verinin normal dağılıp dağılmadığını incelemek için çarpıklık ve basıklık 

değerleri incelenmiştir, Elde edilen basıklık değeri -0,504  çarpıklık değeri ise 0,074 dir. 

Basıklık (Kurtosis) dağılımın dikliğinin ya da düzlüğünün yani verilerin tepe noktaları 

hakkında bilgi veren ölçüttür. Çarpıklık (Skewnes) ise dağılımın ortalama etrafında 

simetriden ne kadar saptığının bir ölçütüdür. Verilerin normal dağılıma sahip olması 

için Basıklık-Çarpıklık katsayılarının ±1 arasında olması gerektiği kabul edilmektedir 

(Büyüköztürk, 2007). Elde edilen sonuçlara göre elde edilen yanıtların ortalama 

değerleri normal dağılım varsayımını sağlamaktadır. Dolayısıyla yapılacak analizlerde 

parametrik yöntemleri kullanmak uygun olmaktadır.  

          Çalışmaya katılan 202 öğrencinin   %45‟ini kız %55‟ini erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmayı yanıtlayan öğrencilerin %16‟sını 6. sınıf öğrencileri, 

%84‟ünü ise 7. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

           Çalışmaya katılan  öğrencilerin cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre dağılımı Tablo 

2„de sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyet ve Sınıf Seviyelerine Göre Dağılımı 

Demografik Bilgiler        % 

Cinsiyet 
Erkek 55 

Kadın 45 

Sınıf Seviyesi 
6. Sınıf 16 

7. Sınıf 84 

 

         Çalışmada örneklem alınan özel okullardan toplamda 34 öğretmen ile görüşmeler 

yapılmıştır. Çalışmaya katılımcı bu öğretmenlerin cinsiyet dağılımını %58,8 Kadın, 

%41,2 ise Erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin tümü Ortaokul düzeyinde 

öğrencilere eğitim vermektedir. Ayrıca öğretmenler özel okullarda çalışmaktadır. 

Çalışmada öğretmenlerin mesleki kıdemleri sorulmuştur. Alınan yanıtlar doğrultusunda 

öğretmenlerin %20,6‟sı 1-5 yıl, %64,7‟si 6-15 yıl, %14,7‟si ise 16 yıl ve üzeri deneyime 

sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmaya katılımcı öğretmenlerin alanları bilgisine de 
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başvurulmuştur. Elde edilen bilgilere göre öğretmenlerin %50‟si Fen Bilimleri alanında, 

%32,4‟ü Matematik alanında ve %17,6‟sı Teknoloji ve Bilgisayar alanında öğretmenlik 

yapmaktadır. 

         Çalışmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem ve branş dağılımı Tablo 

3 „de sunulmuştur.  

Tablo 3. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet, Mesleki Kıdem ve Branşlara Göre 

Dağılımı 

Demografik Bilgiler        % 

Cinsiyet 
Erkek 59 

Kadın 41 

Mesleki Kıdem 

1-5 Yıl 20 

6-15 Yıl 65 

16 Yıl ve Üzeri 15 

Branşlar 

Teknoloji ve Bilgisayar 17,6 

Matematik 32,4 

Fen Bilimleri 50 

 

 

3.1. Öğrenci Ölçeği Bulguları 

       Öğrencilerin  dersler ve projeler hakkındaki sorulara veridikleri yanıtlar Tablo 4„de 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Öğrencilerin Dersler ve Projelere İlişkin Yanıtları  
Sorulan Ġfadeler Yanıtlar Frekans Yüzde 

Bilim merkezine gittiniz mi? Evet 171 84,7 

Hayır 31 15,3 

Derslerinizde deney yapar mısınız? Evet 134 66,3 

Hayır 68 33,7 

Ders dışında, merak ettiğiniz konularda kendinizde 

deney yapar mısınız? 

Evet 94 46,5 

Hayır 108 53,5 

Dersinizi laboratuvarda işler misiniz? Evet 143 70,8 

Hayır 59 29,2 
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Derslerinizde tablet kullanıyor musunuz? Evet 21 10,4 

Hayır 181 89,6 

Derslerinizde akıllı tahta, projeksiyon vb. kullanıyor 

musunuz? 

Evet 194 96 

Hayır 8 4 

Proje ödevleri ilginizi çeker mi? Evet 117 57,9 

Hayır 85 42,1 

Proje yarışmalarına katılıyor musunuz? Evet 61 30,2 

Hayır 141 69,8 

Bir uzmandan fen, matematik, mühendislik veya 

teknoloji gibi konularda bilgi aldınız mı? 

Evet 81 40,1 

Hayır 121 59,9 

 

 Araştırmaya katılan  öğrencilerin %84,7‟si “Bir bilim merkezine gittikleri” 

yönünde olumlu yanıt vermişledir. Bu da önemli bir oranda öğrencinin bir bilim 

merkeziyle tanışmış olduğunu göstermektedir. “Derslerinizde deney yapar mısınız?” 

sorusunu öğrencilerin %66,3‟ü olumlu yönde yanıtlamışlardır. Dolayısıyla katılımcı 

öğrencilerin büyük bir kısmının derslerinde deney yaptıkları belirlenmiştir. Ancak 

öğrencilerin ders dışında, merak ettikleri konularda kendinizde  deney yapar mısınız 

sorusuna öğrencilerin %53,5‟i Hayır yanıtını vermiştir. Öğrencilerin ders dışında deney 

yapmaya eğilimli olmadıkları yönünde yorum yapılabilir. Öğrencilerin %70,8‟i dersini 

laboratuvarda işlediklerini belirtmişlerdir. Laboratuvar ortamını gören öğrenci oranının  

yüksek olduğu söylenebilir. Öğrencilerin %89,6 gibi önemli bir kısmı derslerinde tablet 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu anlamda derslerde tablet kullanımının oldukça az 

olduğu belirlenmiştir. Tablet kullanımının oldukça az olmasının nedeni ise akıllı tahta, 

projeksiyon gibi teknolojik araçlar olduğu söylenebilir. Nitekim öğrencilerin %96 gibi 

büyük bir kısmı derslerinde bu teknolojik aletlerin kullanıldığını ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin %57,9‟unun proje ödevleri ilgilerini çekmektedir. Ayrıca bir kısım 

öğrencinin (%30,2) proje yarışmalarına da katıldıkları belirlenmiştir. Bu anlamda proje 

ödevleri öğrencilerin yarışmalara katılmaları konularında destekleyici ve 

cesaretlendirici olabilir. Öğrencilerin %59,9‟u ise bir uzmandan fen, matematik, 

mühendislik veya teknoloji gibi konularda bilgi almadıklarını belirtmişlerdir. 

      Öğrencilerin matematik dersi için sorulan sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 3‟de 

sunulmuştur.   
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Tablo 5.Öğrencilerin Matematik Dersi Soruları ile İlgili Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

  1 2 3 4 5 

Matematik benim en kötü olduğum derstir. 
103 43 26 14 16 

(51,0%) (21,3%) (12,9%) (6,9%) (7,9%) 

Matematiğin kullanıldığı bir kariyeri seçmeyi 

düşünebilirim 

21 17 64 55 45 

(10,4%) (8,4%) (31,7%) (27,2%) (22,3%) 

Matematik benim için zor 
48 66 41 27 20 

(23,8%) (32,7%) (20,3%) (13,4%) (9,9%) 

Matematikte başarılı olabilecek bir 

öğrenciyim 

10 10 39 65 78 

(5,0%) (5,0%) (19,3%) (32,2%) (38,6%) 

Birçok dersle başa çıkabilirim ancak 

matematikle başa çıkamıyorum 

84 48 28 26 16 

(41,6%) (23,8%) (13,9%) (12,0%) (7,9%) 

Matematik konusunda ileri seviyede 

çalışmalar yapabileceğimden eminim 

15 26 75 47 39 

(7,4%) (12,9%) (37,1%) (23,3%) (19,3%) 

Matematikte iyi notlar alabilirim 
9 8 25 56 104 

(4,5%) (4,0%) (12,4%) (27,7%) (51,5%) 

Matematikte iyiyim 
9 20 36 60 77 

(4,5%) (9,9%) (17,8%) (29,7%) (38,1%) 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum    

     Öğrencilerin matematik dersi soruları ile ilgili verdikleri yanıtların tamamlayıcı 

istatistikleri Tablo 6‟da verilmiştir 

Tablo 6. Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Yanıtları 

Matematik Dersi ile İlgili İfadeler n Ortalama 

( ̅) 

Standart 

Sapma 

Matematik benim en kötü olduğum derstir. 202 2 1,28 

Matematiğin kullanıldığı bir kariyeri seçmeyi 

düşünebilirim. 

202 3,43 1,22 

Matematik benim için zor. 202 2,53 1,26 

Matematikte başarılı olabilecek bir öğrenciyim. 202 3,95 1,11 

Birçok dersle başa çıkabilirim ancak matematikle başa 

çıkamıyorum. 

202 2,22 1,32 

Matematik konusunda ileri seviyede çalışmalar 

yapabileceğimden eminim. 

202 3,34 1,15 

Matematikte iyi notlar alabilirim. 202 4,18 1,08 

Matematikte iyiyim. 202 3,87 1,16 
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        Çalışmaya katılan öğrencilerin Matematik dersiyle ilgili verdikleri yanıtların 

ortalamaları değerlendirildiğinde önemli bir sonuç ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, 

Matematik dersiyle ilgili olumsuz önermelere daha çok olumsuz yönde yanıtlar 

vermişlerdir. Bu anlamda çalışmada yer alan “Matematik benim en kötü olduğum 

derstir” ifadesinin ortalaması 2, diğer bir olumsuz ifade “Matematik benim için zordur” 

ifadesinin ortalaması 2,53 ve “Birçok dersle başa çıkabilirim ancak matematikle başa 

çıkamıyorum” ifadesinin ortalaması ise 2,22 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla çalışmaya 

katılımcı öğrenciler matematik konusundaki olumsuz yargılara katılmadıkları yönünde 

sonuç ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan ise Matematik dersiyle ilgili olumlu yargılara 

verilen yanıtlarda ise oldukça yüksek değerler elde edilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin 

verdikleri yanıtlar oldukça tutarlı olmuştur.  Öğrenciler “Matematikte iyi notlar 

alabilirim” ifadesine verdikleri yanıtların ortalaması 4,18 olarak elde edilmiştir. 

Buradan öğrencilerin matematik konusunda kendilerine oldukça güvenli oldukları 

söylemek mümkündür. Ardından en yüksek olarak puanladıkları ifade “Matematikte 

başarılı olabilecek bir öğrenciyim” olmuştur. Burada elde edilen yanıtların ortalama 

puanı 3,97 olarak bulunmuştur. “Matematikte iyiyim” ifadesine verilen yanıtların 

ortalaması ise 3,87 olarak elde edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin matematik 

dersi konusunda oldukça kendilerine güvenli olduğu ve matematik dersini sevdiklerini 

söylemek mümkündür. Bunların yanı sıra bazı ifadeler için Kararsızlık yaşayan önemli 

seviyede öğrenciler mevcuttur. Örneğin, öğrencilerin %37,1‟i “Matematik konusunda 

ileri seviyede çalışmalar yapabileceğimden eminim” ifadesini Kararsızım şeklinde 

yanıtlamıştır.  “Matematiğin kullanıldığı bir kariyeri seçmeyi düşünebilirim” ifadesi ile 

ilgili de öğrencilerin %31,7‟si Kararsızım yönünde cevaplar vermiştir. Burada 

öğrencilerin gelecek ile ilgili kararlarının netleşmemiş olduğu sonucuna varılabilir.  

      Öğrencilerin fen dersi için sorulan sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 7‟de 

sunulmuştur. 

Tablo 7. Öğrencilerin Fen Dersi Soruları ile İlgili Verdikleri Yanıtların Dağılımı 
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 1 2 3 4 5 

Fen ile ilgilenirken kendimden emin 

davranıyorum 

7 

(%3,5) 

20 

(%9,9) 

40 

(%19,8) 

74 

(%36,6) 

61 

(%30,2) 

Fen üzerine bir kariyer yapmayı 

düşünebilirim 

8 

(%4,0) 

26 

(%12,9) 

70 

(%34,7) 

49 

(%24,3) 

49 

(%24,3) 

Okuldan mezun olduğumda Fen‟i 

kullanmayı umut ediyorum 

9 

(%4,5) 

29 

(%14,4) 

66 

(%32,7) 

55 

(%27,2) 

43 

(%21,3) 

Fen konusunda bilgili olmam benim 

hayatımı kazanmama yardım edecek 

6 

(%3,0) 

13 

(%6,4) 

46 

(%22,8) 

80 

(%39,6) 

57 

(%28,2) 

Gelecekteki çalışmalarım için Fen‟e 

ihtiyacım olacak 

6 

(%3,0) 

15 

(%7,4) 

57 

(%28,2) 

62 

(%30,2) 

62   

(%30,2) 

Fen konusunda başarılı olabileceğimi 

biliyorum 

10 

(%5,0) 

9 

(%4,5) 

22 

(%10,9) 

73 

(%36,1) 

88 

(%43,6) 

Hayatımdaki çalışmalarda, fen benim 

için önemli olacak 

5 

(%2,5) 

15 

(%7,4) 

71 

(%35,1) 

57 

(%28,2) 

54 

(%26,7) 

Birçok dersle başa çıkabilirim ancak 

fenle başa çıkamıyorum 

113 

(%55,9) 

46 

(%22,8) 

25 

(%12,4) 

7 

(%3,5) 

11 

(%5,4) 

Fen konusunda ileri seviyede çalışmalar 

yapabileceğimden eminim 

15 

(%7,4) 

18 

(%8,9) 

75 

(%37,1) 

42   

(%20,8) 

52   

(%25,7) 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

        Öğrencilerin fen dersi için sorulan sorulara verdikleri yanıtların tanımlayıcı 

istatistikleri Tablo 8‟de sunulmuştur. 
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Tablo 8. Öğrencilerin Fen Dersi Soruları ile İlgili Verdikleri Yanıtların Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Fen Dersi ile İlgili İfadeler n Ortalama 

( ̅) 

Standart 

Sapma 

Fen ile ilgilenirken kendimden emin davranıyorum 202 3,80 1,084 

Fen üzerine bir kariyer yapmayı düşünebilirim 202 3,52 1,112 

Okuldan mezun olduğumda Fen‟i kullanmayı umut ediyorum 202 3,47 1,111 

Fen konusunda bilgili olmam benim hayatımı kazanmama 

yardım edecek 

202 3,84 1,006 

Gelecekteki çalışmalarım için Fen‟e ihtiyacım olacak 202 3,79 1,055 

Fen konusunda başarılı olabileceğimi biliyorum 202 4,09 1,080 

Hayatımdaki çalışmalarda, Fen benim için önemli olacak 202 3,69 1,025 

Birçok dersle başa çıkabilirim ancak Fenle başa 

çıkamıyorum 

202 1,80 1,130 

Fen konusunda ileri seviyede çalışmalar yapabileceğimden 

eminim 

202 3,49 1,181 

 

      Yapılan anket çalışması sonucunda Fen dersi ile ilgili olumlu ifadelere verilen 

yanıtların ortalaması 3‟ün üzerinde olduğu Tablo 8‟da görülmektedir. En yüksek 

ortalamaya sahip ifadenin 4,09 ortalama ile “Fen konusunda başarılı olabileceğimi 

biliyorum” ifadesi olmuştur. Öğrencilerin Fen başarısı konusunda oldukça motive 

olduğu söylenebilir. Ardından en yüksek ortalamaya sahip ifadenin“Fen ile ilgilenirken 

kendimden emin davranıyorum” ifadesi olmuştur. Dolayısıyla çalışmaya katılımcı 

öğrencilerin Fen dersi konusunda kendilerinden emin oldukları belirlenmiştir. Bu 

ifadelerin aksi olarak ise “Birçok dersle başa çıkabilirim ancak Fenle başa 

çıkamıyorum” ifadesine verilen yanıtların ortalaması 1,8 olarak elde edilmiştir. 

Dolayısıyla olumlu yanıtların karşısındaki bu ifadeye verilen yanıtların ortalamasının 

düşük olması konu ile ilgili tutarlı sonuçlar elde edildiğinin göstergesi olmuştur. 

Öğrencilerin Fen konusunda oldukça ilgili ve geleceğe yönelik umutlu oldukları 

belirlenmiştir. Ayrıca Tablo 7‟den bazı ifadelere verilen yanıtlar daha detaylı bir şekilde 
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incelendiğinde Kararsızlık yaşayan öğrencilerin de önemli oranlarda var olduğunu 

görebiliyoruz. Örneğin katılımcı öğrencilerin %34,7‟si Fen üzerine bir kariyer yapmayı 

düşünebilirim ifadesi için Kararsız oldukları yönünde yanıtlamışlardır. Bu gibi kararsız 

öğrenciler ile ilgili farklı çalışmalar yapılması söz konusu olabilir.  Özellikle Kararsızlık 

yaşadıkları başka bir ifade ise“Okuldan mezun olduğumda Fen‟i kullanmayı umut 

ediyorum” olmuştur. Öğrencilerin %32,7‟si bu konuda kararsız olduklarını 

belirtmişlerdir.  

       Öğrencilerin  mühendislik için sorulan sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 9‟de 

sunulmuştur. 

Tablo 9. Öğrencilerin Mühendislik ile İlgili Soruları ile İlgili Verdikleri Yanıtların 

Dağılımı 

  1 2 3 4 5 

Yeni ürünlerin üretildiğini hayal etmek 

hoşuma gidiyor 

8 11 18 67 98 

4,00% 5,40% 8,90% 33,20% 48,50% 

Mühendisliği öğrenirsem,insanların günlük 

yaşamlarında kullandığı şeyleri geliştirebilirim 

7 12 30 74 79 

3,50% 5,90% 14,90% 36,60% 39,10% 

Bir şeyleri oluşturmakta ve onları tamir 

etmekte iyiyim 

15 16 57 56 58 

7,40% 7,90% 28,20% 28,20% 28,70% 

Makinelerin nasıl çalıştığı ile ilgiliyim 
23 39 36 57 47 

11,40% 19,30% 17,80% 28,20% 23,30% 

Ürünler veya yapılar tasarlamak gelecekteki 

çalışmalarım için önemli olacak 

19 20 46 62 55 

9,40% 9,90% 22,80% 30,70% 27,20% 

Elektronik eşyaların nasıl çalıştığı konusunda 

meraklıyım 

17 23 28 54 80 

8,40% 11,40% 13,90% 26,70% 39,60% 

Yaratıcılık ve yeniliği gelecekteki 

çalışmalarımda kullanmak isterim 

11 9 32 57 93 

5,40% 4,50% 15,80% 28,20% 46,00% 

Matematik ve Fen'i birlikte nasıl 

kullanacağımı bilmek bana kullanışlı şeyler  

icat etme şansı tanıyacak 

15 11 49 54 73 

7,40% 5,40% 24,30% 26,70% 36,10% 

Mühendislik konusunda başarılı bir kariyere 

sahip olabileceğime inanıyorum 

21 21 65 46 49 

10,40% 10,40% 32,20% 22,80% 24,30% 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum   

       Öğrencilerin mühendislik ile ilgili verdiğikleri yanıtların tanımlayıcı istatitikleri 

tablo 10 „da sunulmuştur. 
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Tablo 10. Öğrencilerin Mühendislik ile İlgili Sorulara Verdikleri Yanıtların 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Mühendislik ile İlgili İfadeler n Ortalama 

( ̅) 

Standart 

Sapma 

Yeni ürünlerin üretildiğini hayal etmek hoşuma gidiyor 202 4,17 1,061 

Mühendisliği öğrenirsem,insanların günlük yaşamlarında 

kullandığı şeyleri geliştirebilirim 

202 4,02 1,046 

Bir şeyleri oluşturmakta ve onları tamir etmekte iyiyim 202 3,62 1,192 

Makinelerin nasıl çalıştığı ile ilgiliyim 202 3,33 1,328 

Ürünler veya yapılar tasarlamak gelecekteki çalışmalarım 

için önemli olacak 

202 3,56 1,249 

Elektronik eşyaların nasıl çalıştığı konusunda meraklıyım 202 3,78 1,306 

Yaratıcılık ve yeniliği gelecekteki çalışmalarımda 

kullanmak isterim 

202 4,05 1,136 

Matematik ve Fen'i birlikte nasıl kullanacağımı bilmek 

bana kullanışlı şeyler bana kullanışlı şeyler icat etme 

şansı tanıyacak 

202 3,79 1,205 

Mühendislik konusunda başarılı bir kariyere sahip 

olabileceğime inanıyorum 

202 3,40 1,251 

 

      Çalışmada kullanılan ölçekte öğrencilerin mühendislik algılarının ortaya çıkarılması 

adına dokuz olumlu ifade yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek 

ortalamaya ( ̅=4,17) sahip ifadenin “Yeni ürünlerin üretildiğini hayal etmek hoşuma 

gidiyor” olmuştur. Çalışmaya katılımcı öğrencilerin mühendislik konusunda da oldukça 

hevesli olduklarını söylemek mümkündür. Ardından en yüksek ortalamaya ( ̅=4,05) 

sahip ifadenin “Yaratıcılık ve yeniliği gelecekteki çalışmalarımda kullanmak isterim” 

olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler gelecekte mühendislik ile ilgili konuları hayatlarında 

yer vermeye oldukça istekli görünmektedir. Ayrıca çalışmaya katılımcı öğrencilerin 
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önemli bir kısmı mühendisliği öğrenmeleri durumunda insanların günlük yaşamlarında 

kullandığı şeyleri geliştirebileceklerine inanmaktadır. Bu da öğrencilerin mühendislik 

konusuna oldukça yatkın ve istekli olduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin 

elektronik eşyaların nasıl çalıştığı konusunda da oldukça meraklı oldukları söylenebilir. 

Bu ifadeden alınan yanıtların ortalaması 3,78 olarak belirlenmiştir. Ortalama puanların 

düşmesinde kararsız kalan öğrencilerin etkisi olduğu Tablo 10‟dan incelenebilir. 

Örneğin, çalışmaya katılımcı öğrencilerin %32,2‟si “Mühendislik konusunda başarılı bir 

kariyere sahip olabileceğime inanıyorum” ifadesine kararsız olduğu yönünde yanıt 

vermiştir. Bu anlamda bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgilendirme çalışması yapılabilir. 

Ayrıca öğrencilerin %28,2‟si de bir şeyleri oluşturmakta ve onları tamir etmekte iyi 

olup olmadıkları yönünde kararsız oldukları belirtmişlerdir. Bu anlamda kararları henüz 

netleşmemiş öğrencilerle ilgili gerekli çalışmalar yapılması uygun olacaktır.   

3.2. Öğretmen Ölçeği Bulguları 

        Çalışmada öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için kullanılan Stem Eğitimine 

Ġlişkin Görüşleri Ölçeği 5‟li Likert tipte sorulan ifadelerden oluşmaktadır. Bu ifadeler 5-

Kesinlikle Katılmıyorum, 4-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılıyorum ve 1-Kesinlikle 

Katılıyorum şeklinde puanlandırılmış olup ölçeğe ait Cronbach Alfa katsayı 0,489 

olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu değer kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin düşük 

olduğunu göstermektedir. Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Item-Total Statistics 

tablosundan sekizinci ifadenin çıkarılmasıyla Cronbach Alfa katsayısı 0,606‟ya 

yükselmekte olduğu belirlenmiştir. Bu değerde kullanılan ölçek ile ilgili yapılacak 

yorumlamalar ve analizler için yeterli görülmüştür.  

       Öğretmenlerin STEM Eğitimine ilişkin Görüşleri Ölçeğine verdikleri yanıtların 

Dağılımı Tablo 11 „de sunulmuştur. 

Tablo 11. Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Görüşleri Ölçeği ‟ne Verdikleri 

Yanıtların Dağılımı 

  1 2 3 4 5 

STEM eğitimi öğrencilerin el becerilerinin 

artmasına katkıda bulunur 
0 0 4 14 16 
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  0,00% 0,00% 
11,80

% 

41,20

% 

47,00

% 

STEM eğitimi öğrencilerin analitik düşünme 

becerilerini geliştirir 
0 0 0 11 23 

  0,00% 0,00% 0,00% 
32,40

% 

67,60

% 

STEM eğitimi öğrenciyi derse motive eder 0 0 0 20 14 

  0,00% 0,00% 0,00% 
58,80

% 

41,20

% 

STEM eğitimi öğrencilerin problem çözme 

becerileri arttırır 
0 0 1 12 21 

  0,00% 0,00% 2,90% 
35,30

% 

61,80

% 

STEM eğitimi uygulamaları öğrencinin 

kendine güvenini arttırır 
0 0 1 20 13 

  0,00% 0,00% 2,90% 
58,80

% 

38,20

% 

STEM eğitimi öğrencilerin eleştirel bakış 

açısı kazanmalarını destekler 
0 0 3 14 17 

  0,00% 0,00% 8,80% 
41,20

% 

50,00

% 

STEM eğitiminin dersten günlük hayata 

yansıması kaçınılmazdır 
0 1 3 9 21 

  0,00% 2,90% 8,80% 
26,50

% 

61,80

% 

STEM eğitimi için üst düzey materyallere 

ihtiyaç vardır 
2 12 3 11 6 

  5,90% 
35,30

% 
8,80% 

32,40

% 

17,60

% 

STEM eğitimi uygulaması derstesınıf 

hâkimiyetini olumsuz etkiler 
7 13 9 4 1 

  20,60% 
38,20

% 

26,50

% 

11,80

% 
2,90% 

STEM eğitimi etkinliği derste çok zaman 

kaybettirir 
2 12 10 6 4 

  5,90% 
35,30

% 

29,40

% 

17,60

% 

11,80

% 

STEM eğitimi etkinlikleri öğretim 

programlarında yer almalıdır 
0 4 2 13 15 

  0,00% 
11,80

% 
5,90% 

38,20

% 

44,10

% 

STEM eğitimi öğretmenin derste teknoloji 

kullanmasını gerekli kılar 
0 1 0 18 15 

  0,00% 2,90% 0,00% 
52,90

% 

44,10

% 

STEM eğitim uygulamaları öğretmenin 

kendisini geliştirmesi için bir fırsattır 
0 1 0 14 19 

  0,00% 2,90% 0,00% 
41,20

% 

55,90

% 

STEM eğitim etkinliklerinde öğretmen aktif 

rol almalıdır 
0 7 3 10 14 
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  0,00% 
20,60

% 
8,80% 

29,40

% 

41,20

% 

Öğretmenler ders içi/dışı etkinliklerde STEM 

eğitimini kolaylıkla planlayabilirler 
0 2 5 18 9 

  0,00% 5,90% 
14,70

% 

52,90

% 

26,50

% 

 

         Öğretmenlerin STEM Eğitimine ilişkin Görüşleri Ölçeği‟ndeki ifadelere ait 

tanımlayıcı istatistikleri Tablo 12„de sunulmuştur. 

      Tablo 12. Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Görüşleri Ölçeği ‟ndeki İfadelere 

Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

 n Ortalama 

( ) 

Standart 

Sapma 

STEM eğitimi öğrencilerin el becerilerinin artmasına 

katkıda bulunur 

34 1,65 ,691 

STEM eğitimi öğrencilerin analitik düşünme becerilerini 

geliştirir 

34 1,32 ,475 

STEM eğitimiöğrenciyi derse motive eder 34 1,59 ,500 

STEM eğitimi öğrencilerin problem çözme becerileri 

arttırır 

34 1,41 ,557 

STEM eğitimi uygulamaları öğrencinin kendine güvenini 

arttırır 

34 1,65 ,544 

STEM eğitimi öğrencilerin eleştirel bakış açısı 

kazanmalarını destekler 

34 1,59 ,657 

STEM eğitiminin dersten günlük hayata yansıması 

kaçınılmazdır 

34 1,53 ,788 

STEM eğitimi için üst düzey materyallere ihtiyaç vardır 34 2,79 1,274 

STEM eğitimi uygulaması derstesınıf hâkimiyetini 

olumsuz etkiler 

34 3,62 1,045 

STEM eğitimi etkinliği derste çok zaman kaybettirir 34 3,06 1,127 

STEM eğitimi etkinlikleri öğretim programlarında yer 34 1,85 ,989 
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almalıdır 

STEM eğitimi öğretmenin derste teknoloji kullanmasını 

gerekli kılar 

34 1,62 ,652 

STEM eğitim uygulamaları öğretmenin kendisini 

geliştirmesi için bir fırsattır 

34 1,50 ,663 

STEM eğitim etkinliklerinde öğretmen aktif rol almalıdır 34 2,09 1,164 

Öğretmenler ders içi/dışı etkinliklerde STEM eğitimini 

kolaylıkla planlayabilirler 

34 2,00 ,816 

 

       Öğretmenlerin STEM Eğitimine Ġlişkin Görüşleri Ölçeği ’ndeki ifadelere verdikleri 

yanıtların ortalama değerleri Tablo 12‟de verilmiştir. Burada Kesinlikle Katılıyorum 

ifadesinin değeri 1‟den başladığı için olumlu yanıtların puanları düşük olarak elde 

edilmektedir. Tablo 12‟de görüleceği üzere öğretmenlerin en fazla olumlu şekilde 

katılım sağladıkları ifade 1,32 ortalama ile “STEM eğitimi öğrencilerin analitik 

düşünme becerilerini geliştirir” ifadesi olmuştur. Bu ifadeye öğretmenlerin %32,4‟ü 

Katılıyorum, %67,6‟sı ise Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yanıtlamışlardır. Ardından 

en çok olumlu yönde katılım sağladıkları ifade ise 1,41 ortalama ile “STEM eğitimi 

öğrencilerin problem çözme becerileri arttırır” ifadesi olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin 

kendilerini değerlendirebilmeyi sağlayan ifade “STEM eğitim uygulamaları öğretmenin 

kendisini geliştirmesi için bir fırsattır” ifadesine de olumlu katılım oldukça yüksek 

olmuştur. Bu ifadeye öğretmenlerin %55,9‟u Kesinlikle Katılıyorum, %41,2‟si ise 

Katılıyorum şeklinde yanıtlamışlardır. Bu ifadeye yalnızca 1 öğretmen Katılmıyorum 

şeklinde yanıtlamıştır. Ölçekte yer alan iki olumsuz ifadeye ise öğretmenlerin önemli 

bir kısmı Katılmadıkları yönde yanıtlamışlardır. Bunlardan birincisi “STEM eğitimi 

uygulaması derste sınıf hâkimiyetini olumsuz etkiler” ifadesine öğretmenlerin %38,2‟si 

Katılmıyorum, %20,6‟sı ise Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde %26,5‟i ise Kararsızım 

olarak yanıtlamışlardır. Diğeri ise “STEM eğitimi etkinliği derste çok zaman kaybettirir” 

ifadesine öğretmenlerin %35,3‟ü Katılmıyorum, %5,9‟u ise Kesinlikle Katılmıyorum 

şeklinde, %29,3‟ü ise Kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Genel olarak çalışmaya 

katılımcı öğretmenler STEM eğitimini öğrencilerin becerilerini geliştirdiği ve eleştirel 

bakış açısı kazandırdığı yönünde olumlu şekilde görüşlerini yansıtmışlardır. 
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YORUMLAR 

         Günümüzde toplumların bireylerden beklelentileri değişmiştir.Bireylerin, iletişim 

becerileri kuvvetli,eleştirilen düşünen,yaratıcı,grup çalışmalarına uygun, işbirlikli 

bireyler olması hedeflenmektedir.Eğitim ihtiyaçları ve yaklaşımları değişirken bu 

hedefler doğrultusunda, öğretmen eğitiminde de değişiklikler öngörülmektedir. Bilimsel 

gelişimin öncülük ettiği günümüz dünyası fen bilimleri, matematik, mühendislik ve 

teknoloji eğitiminin etkinleştirilmesi birçok ülkenin eğitim hedeflerinin önemli bir 

parçası olmaktadır. Günümüz dünyasında karşılaşılan problemlerin doğasının çok 

disiplinli oluşu, bu problemlerin çözümünde disiplinler arası yaklaşımların 

benimsenmesini gerekli kılmaktadır. (Akaygun ve Aslan-Tutak, 2016;Roehrig, Moore, 

Wang ve Park, 2012).  

          STEM eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin  kazandığı araştırma, soru sorma, ürünleri 

geliştirme ve buluş yapabilme becerileri sayesinde okullarından mezun olan 

öğrencilerin iş hayatlarında başarıları ve ülke ekonomisine katkıları artacaktır. 

Türkiye‟nin 10. Kalkınma Planı içinde “yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme” 

kısmında yer alan “bilim, teknoloji ve yenilik” maddesinde, araştırmacı insan gücünün 

nitelik ve nicelik olarak geliştirilerek özel sektörde istihdamının artırılması ihtiyacına 

vurgu yapılmaktadır. (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Diğer bir husus, 65. Hükûmet 

programında da “Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik 

eden eğitim teknolojilerini yaygınlaştıracağız.” “65‟inci Hükûmet olarak, ülkemizin 

orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkarak, yüksek gelir grubu ülkeler arasına 

girmesinin, bilim ve teknoloji ile yenilik alanında yapacağımız atılımlarla mümkün 

olabileceğinin bilincindeyiz. Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha 

yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız 

ve işletmelerimiz oluşturmaktadır.” İfadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda, STEM 

eğitiminin hedeflerinin 65. Hükûmet programının hedeflerine hizmet edeceği ve 

stratejik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu hedefler doğrultusunda geleceğin 

öğretmenlerini yetiştiren Eğitim fakültelerine önemli bir görev düşmektedir. STEM 

eğitimi konusunda yeterli beceri ve donanım ile yetişmiş öğretmenlerin yetiştirilmeleri 

için STEM eğitimine yönelik olarak bir programın oluşturulması önemlidir. 

Öğretmenlerin sınıflarında STEM eğitimini etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için 
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STEM eğitiminin, teorik alt yapısını,felsefi temellerini ve uygulama bilgisini iyi bir 

şekilde bilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerin ve Öğretmenlerin STEM Eğitim YaklaĢımı ile Ġlgili 

Algılarına ĠliĢkin Yorumlar 

       Araştırmada özel okulda çalışan öğretmenlerin ve okuyan öğrencilerin STEM 

eğitimine yönelik algıları incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ve 

öğrencilerin STEM eğitimine karşı algılarının olumlu ve  yüksek düzeyde olduğu tespit 

edilmişitir.  

      Çalışmada öğrencilerin STEM eğitimi ile ilgili algıları detaylı incelendiğinde 

matematik ve fen derslerinin STEM eğitimi içerisinde birbirleri ile entegre olması 

öğrenciler için olumlu algılar oluşturmuştur. Alan yazıları incelendiğinde Judson ve 

Sawada (2000), matematik dersini fen bilgisi dersine entegre ederek öğrencilerin 

derslerindeki farklılıklarını incelemişlerdir. Öğrencilerin matematik derslerine karşı 

olan ilgilerinin arttığı, buna bağlı olarakda istatistiksel anlamda yüksek kazanım 

seviyelerine ulaştıklarını ve STEM disiplinleri arasındaki entegrasyonun matematik 

dersi başarısı için etkili ve gerekli olduğunu ortaya koymuşlardır.  

       STEM  eğitimin kariyer seçimi husunda olumlu olarak katkıda bulunduğunu ve 

STEM‟e yönelik meslekleri tercih etmek istediklerini (Elmalı ve Kıyıcı , 2017). 

çalışmalarında tespit etmişleridir. Ancak bu tespit bizim çalışmamız ile 

örtüşmemektedir. Öğrenciler çalışmamızda ki “Matematiğin kullanıldığı bir kariyeri 

seçmeyi düşünebilirim” ve “ Fen üzerine kariyer yapmayı düşünebilirim” gibi kariyer 

sorularına yüksek oranda kararsızım ifadesini kullanmışlardır. STEM eğitiminin 

öğrencilerin tutum,akademik başarı, bilimsel süreç becerileri üzerinde olumlu etkileri  

olduğu görülmektedir. STEM alanında yapılan benzer araştırmalarda  genel olarak 

çalışma ile örtüşmektedir. (Göztepe Yıldız ve Özdemir, 2015; Yıldırım, 2016; Elmalı, 

Balkan Kıyıcı, 2017).   

        Eğitimde mühendislik kullanılarak; öğrencilerin mühendislik bölümlerine olan 

ilgisi artmakta, araştırarak bilgi edinmenin farkına varmaktadırlar (Yalçın, Ateş ,Akın 

ve Sönmezoğlu, 2014) bulgularına benzer olarak çalışmaya katılan öğrencilerinde 

mühendislik konusunda algılarının yüksek düzeyde olduğunu ve mühendislik alanlarına 
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meraklı olduklarını, mühendislik konusunda ki yeniliklerden heyecan duyduklarını, 

makinaların ve elektronik alatlerin nasıl çalıştığı konusunda  ilgili olduklarını araştırma 

bulgularına dayanarak söyleyebiliriz. 

       Çalışmada öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili algıları detaylı incelendiğinde 

STEM eğititiminin öğretmen gelişimini olumlu yönde etkilediği algısı yüksek 

düzeydedir. Alan yazıları incelendiğinde Bell (2015) İngiltere‟de öğretmenlerle 

yürüttüğü fenomenografik çalışmada, bir öğretmenin STEM‟e ilişkin sahip olduğu bilgi 

ve anlayışı eksik olduğunda, öğrenci öğrenmesi potansiyelinin sınırlı olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye‟de öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve 

öğrencilerin STEM eğitimine yönelik olumlu görüşlere sahip olması bu eğitim 

yaklaşımına yönelik bir talebin göstergesi olarak görülebilir. Bununla beraber 

uygulamalar neticesinde öğretmenlerin STEM‟e yönelik bilgi birikimlerinin gelişmesi 

de STEM‟e yönelik eğitimlerin iş görebileceğine ve öğrenci öğrenmelerini 

geliştirebileceğine bir işaret olarak görülebilmektedir (Acar, Tertemiz ve Taşdemir, 

2018; Aydın-Günbatar, vd., 2018; Bozkurt-Altan ve Ercan, 2016; Çınar, Pırasa ve Paliç-

Sadoğlu, 2016; Çetin ve Balta, 2017; Çınar, vd., 2016; Eroğlu ve Bektaş, 2016; 

Gökbayrak ve Karışan, 2017; Hacıoğlu, Yamak ve Kavak, 2016; Sarı, Alıcı ve Şen, 

2018; Uğraş ve Genç, 2018; Yamak, Bulut ve Dündar, 2014). 

        (Siew, Amir ve Chong, 2015). Siew, Amir ve Chong 2015 yılında Anket,görüşme 

ve sınıf tartışmalarını kullanarak bu çalışmada  öğretmen ve öğretmen adaylarının fen 

derslerinde STEM eğitimi yaklaşımının kullanımı ile ilgili olarak görüşlerini 

belirlemeyi hedeflemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların STEM 

uygulamaları ile ilgili olumlu düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

        Eroğlu ve Bektaş‟ın (2016),  STEM temelli ders etkinliklerine yönelik fen bilimleri 

öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmayı hedeflediği çalışmada, fen bilimleri 

öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, STEM temelli etkinliklerin öğrenciler 

üzerinde olumlu etkilerinin olacağını tespit etmişlerdir. Mevcut çalışmayı detekler 

nitelikte,STEM etkinlikleri sayesinde öğrencilerin ilgilerinin artmasının bu etkinliklerin 

bilimsel süreç becerilerini ve psikomotor beceri geliştireceğini belirtmişlerdir. 
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       Çalışamaya katılan öğretmenlerin STEM eğitiminin öğrenciyi motive ve ettiğini ve 

özgüvenini arttırdığı yönünde olumlu algıları vardır. STEM eğitiminin problem çözme 

becerilerini geliştirmede, bilgi ve becerilerini kullanarak mühendislik alanında 

yaratıcılıklarının gelişmesinde, özgüven geliştirmede, mantıksal düşünmelere katkı 

sağlamada, doğayı anlamayı ve açıklamayı sağlayacak faydaları bulunmaktadır. 

şeklinde sıralayabiliriz (Yıldırım ve Altun,2015,s.30) bulguları çalışmayı destekler 

niteliktedir. 

        STEM eğitiminin öğrenim programlarında yer alması çalışmaya katılan 

öğretmenlerimizin bir diğer yüksek oranda olumlu görüşlerindendir. Sadece ortaokul 

yada ilkokul kademesinde ki öğrenim programlarına değil geleceğin öğretmenlerini 

yetiştiren  eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları için de STEM 

becerilerini arttırmaya yönelik projelerin geliştirilmeli, hizmet içi eğitim modülleri 

oluşturulmalı, mühendislik, fen ve edebiyat fakültesi ile işbirliği yapılmalı, sanayi ve 

okul işbirliğine önem verilmelidir (Tezel ve Yaman,2017,s.142) okulların fen, 

matematik ve teknoloji-tasarım öğretmenleri arasında işbirliği yapılması gerektiğini, 

ayrıca öğrencilerin kritik ve yaratıcı düşünce becerilerinin desteklenmesini sağlayacak 

STEM stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. (Çorlu,2014,s.9) 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

            Araştırmanın bu bölümünde araştırma ile ilgili özet, yargı ve öneriler 

başlıklarına yer verilmiştir. 

                                                              ÖZET 

 Çalışmanın bütününde STEM eğitimini tanımlamaya, tarihsel gelişim sürecini 

aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye‟deki ve dünyadaki uygulama örneklerini ve 

yaklaşımları incelenmiştir. Son bölümde yapılan analiz çalışmasında örneklem grubunu 

iki farklı kategoride ele alınmıştır. Birinci grupta 6. ve 7. sınıfa giden 202 öğrenci için 

anket çalışması yapılmıştır. İkinci grupta seçilmiş olan özel okullarda görev yapmakta 

olan 34 öğretmen ile görüşülmüştür.  

 Birinci anket uygulaması yapılan öğrenci grubu için ilk bölümde sınıf 

düzeylerine göre sorular yönlendirilmiş, ikinci bölümde ise STEM eğitim uygulamasına 

yönelik sorular sorulmuştur. İkinci grup öğretmenler için öğretmenlerin kıdemlerine 

ilişkin sorular birinci grup sorular olarak sorulmuş, ikinci grupta da STEM eğitim 

uygulamasına yönelik sorular sorulmuştur.  

           Anket çalışmasına katılmış olan öğrenci sayısı 202‟dir. %45‟ini kız öğrenciler, 

%55‟ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır ve öğrencilerin %16‟sı 6. Sınıf 

öğrencisi%84‟ü de 7.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketin 

bir bölümü eğitim ve öğretim sırasında kullandıkları materyal tespiti ve derslik dışında 

bilim ve teknolojiye ulaşabilecekleri, gözlem yapabilecekleri, inceleyebilecekleri 

mekanlarda bulunup bulunmadıklarına yönelik tespit sorularından oluşmaktadır. İkinci 

bölümde ise tek tek STEM eğitimini içeren derslere yönelik sorulardır. Matematik, fen 

ve mühendisliğe ilişkin sorular sorulmuş ve ölçeklendirilmiştir. Anket çalışmalarında 

hem derse yatkınlık, ilgi ve öğrenme kabiliyeti anlaşılmaya çalışılmış hem de 

çocukların gelecek planlarında ne kadar yer aldığı anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 İkinci grup anket çalışmasında eğitimcilerin rolü anlaşılmaya çalışılmıştır. Aynı 

şekilde eğitim verirken kullanılan metodlar, materyal, sahip olunan olanaklar 
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çerçevesinde STEM eğitimine önem verdikleri söylenebilir. Bu çalışmada 5 okuldan 

tespit edilen 34 öğretmenle görüşülmüştür. 34 öğretmenin %58,8 kadın, %41,2‟si 

erkektir. Matematik, fen ve teknoloji branşlarında görev alan öğretmenlerle görüşmeler 

sağlanmıştır. Yönlendirilen sorularda STEM eğitimine yönelik görüşleri ve bakış açıları 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 Çalışmada analiz yapılan ve eğitim sisteminin içinde olan iki önemli faktör olan 

öğrenciler ve öğretmenler  STEM eğitim metodunun işlevselliği konusunda hemfikirdir. 

Gelişen teknolojiye uyum sağlamanın hem eğitim sistemi açısından hem de çocukların 

geleceklerini planlarken önemli olduğu kabul edilen bir görüştür. Ancak eğitim 

metodunun doğru algılanması ve uygulanması açısından birçok disiplinin bir arada 

olması, bir bütün içinde hareket edilmesi, aynı zamanda uygun materyallerle 

desteklenmesi ve eğitim binalarının dışına çıkılarak öğretilen konuya uyumlu olarak 

destekleyici nitelikte dış  gözlemlerin yapılması da önemli görülmektedir. Doğanın 

içinde olmak, nesneleri, kavramları dokunarak, görerek algılamak anlatılan teorik 

bilgilerin pekişmesine imkan sağlayacaktır. Bilim merkezlerini ziyaret, müzeleri ziyaret, 

dış mekan alan çalışmaları STEM eğitim metodunun hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 

önemli katkılar sunacaktır.  

 Eğitim kurumlarının sahip olduğu imkanları zenginleştirmek, çeşitlendirmek 

önemlidir. Okulların sahip olduğu imkanlar, materyal ve eğitim metodu yaklaşımına 

göre çocukların algı ve kabiliyeti gözlemlenerek yönlendirme yapılabilir. Teknolojiyle 

uyum içinde olan eğitim-öğretim metodları ve yöntemleri geliştirmek önemlidir. 

Öğretmenler gelişen metodlara ilişkin olarak kendilerini ek eğitimlerle geliştirmeli ve 

bu gelişimi çocuklara yansıtmalıdır. Yönlendirici, yol gösterici, eğitici ve düşünmeye, 

çözüm üretmeye yönelik bir öğretim sistemi geliştirilmelidir. 

                                                         YARGI 

Öğretmen ve öğrencilerin  STEM eğitimine karşı algılarının olumlu ve   yüksek 

düzeyde olduğu çalışmada saptanmıştır. Yapılan araştırmanın özel okulda çalışan 

öğretmenlerden oluşması yeniliklerden haberi olan,kendini her alanda geliştirmiş, diğer 

meslektaşlarının yanında fark oluşturabilecek,yeni sistemlere açık öğretmenler 
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olduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin stem eğitimine karşı algılarının yüksek 

düzeyde ve olumlu olması okul içine, derslere stem eğitim yaklaşımını entegre 

edilmesini kolaylaştıracaktır. Öğretmenler ne  kadar STEM eğitim anlayışına hakim 

olurlarsa, öğrencilerin mühendislik, matematik, bilim ve teknoloji entegrasyonu, 

inovatif düşünce becerisi gelişecek ve günümüz ihtiyacı olan 21. yüzyıl becerilerine 

sahip, eğitimli bireyler artacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin stem eğitim algı 

düzeylerinin olumlu olmasının sebebi, özel okulların imkanlar doğrultusunda yeniliği 

okul içerisine daha hızlı entegre ederek, yeniliği takip edebilen ve bunu derslerinde 

uygulayabilen öğretmenleri tercih etmeleridir. Bu durum doğal olarak öğrencilerin 

eğitimli, 21.yüzyıl becerilerine sahip, inovatif düşünen, çözüm odaklı öğrencilerin 

yetişmesini sağlayacaktır. 

                                                     ÖNERĠLER 

•Öğretmen ve öğrencilerin STEM eğitimine yönelik algıları ölçek üzerinden tespit 

edilmiştir. Ölçek sorularına ilave yarı yapılandırılmış sorularla, STEM algıları ile karma 

araştırmalar yaparak farklı sonuçlar tespit edilebilir.   

•Araştırma özel okul öğrencilerine ve öğretmenlerine  uygulanmıştır. Devlet okulundaki 

öğretmen ve  öğrencilerede uygulanabilir.  

•Eğitim fakülteri ve  mühendislik fakülteleri birlikte ortak çalışmalar yürüterek ilk/orta 

okullarda STEM etkinlikleri düzenleyebilir. 

•STEM eğitiminin yaygınlaşması için, öğretmenlerin lisans eğitimleri sırasında STEM 

eğitiminin nasıl uygulanacağı öğretmen adaylarına ders olarak verilmelidir.Eğitim 

fakültelerinde STEM  eğitimi için uygulamalar yapılması önerilebilir. 
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