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ABSTRACT 

 

One lesson outside is worth seven lessons inside (Tim Brighouse) - the value of out-of-the-

classroom teaching is well known and precisely described in many publications. However, 

education out of the classroom is still a challenge for teachers, which they do not easy cope 

with. Many hindering factors are identified, which are linked to insecurity and a lack of (positive) 

experience. And additional, only in few countries a culture of out-of-school education exists.  

Our research does not only state this gap between theory and practice. We explored methods 

to train pre-service teachers to be more prepared for outdoor-education in nature, in Science 

Camps or in informal settings. Especially the work with refugee students from all over the world 

and in countries outside Germany is described and explained. 

 

Keywords: Out-of-school education, Pre-service teachers, nature, science camps.  
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ABSTRACT 

 

Out-of-school learning leads step by step to explore the world outside the classroom, especially 

nature and society in an authentic environment. Its aim is to enable pupils to learn both in real 

and in differently modified extracurricular settings and thus increase the meaningfulness and 

interconnection of formal and non-formal, and many times also informal curricula, to develop 

and deepen the relationship of pupils to the places where they live. This type of learning brings 

the opportunity for pupils to cooperate, an advantage in arousing the pupil's inner interest in 

cognition, allows children to take co-responsibility for the educational process and, above all, 

brings a lot of new knowledge, skills and experience related to real life. The presentation deals 

with examples of out-of-school learning in the Czech educational context, including the results 

of related projects focused on environmental education, on education in science centres and 

on museum didactics. 

 

Keywords: Out-of-school learning, pupils, Chech educational context.  
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ABSTRACT 

 

The outdoor learning is considered one of the promising ways of effective science learning. 

When reasonable combined with the traditional indoor classes, it can vitalize the education 

itself and provide new benefits for students in comprehending Nature. Among the selected 

general features of outdoor learning (its pros and cons, risks, etc.), some ideas of connections 

of outdoor learning with the other educational approaches, like Microcomputer-Based 

Laboratories (MBL) and Citizen Science, is sketched in the talk. Also the examples of outdoor 

learning activities and projects with students in Slovak schools are presented. The opportunities 

of pre-service teachers studying at Matej Bel University in getting experienced in outdoor 

education during their training for future teachers is described as well. 

 

Keywords: Outdoor learning, science learning, Slovak schools. 
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ABSTRACT 

 

There is a strong relationship between the felt emotions and the processes of learning and 

teaching, which have implications on both the learner and the teacher. Modelling this 

relationship has been a topic of interest in psychology and pedagogy. With the advancement 

in related bio-sensors, machine learning and computer vision techniques in recent years, 

affective computing has gained traction too, which aims to infer emotions in real-time with 

high precision. My talk will focus on the deployment of affective computing technologies within 

the context of education after introducing the technology, and try to outline the future 

directions. 

 

Keywords: Computing Technologies in education, vision techniques, machine learning. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerden nasıl yararlanılabileceği 

konusunda çağdaş müzecik bağlamında bilgi vermektir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2019 öğretim yılında başlatılan 

“Müze Eğitimi Sertifika Programı” ve bu güne kadar yaklaşık 500 öğretmenle gerçekleştirilen 

öğretmenler için Müze Eğitimi süreci değerlendirmektir. Tarama modelindeki betimsel 

araştırmanın verileri kaynak taraması ve araştırmacının kendi uygulamalarından ele edilmiştir. 

Milli eğitim sistemi yetkinlikler bütünleştirilmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde 

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; 

kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan 

yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik 

alanları “ Anadilde iletişim, Yabancı dillerde iletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide 

temel yetkinlikler, Dijital yetkinlik, Öğrenmeyi öğrenme, Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, 

İnisiyatif alma ve girişimcilik, Kültürel farkındalık ve ifade” olarak benimsenmiştir. Bu yetkinliklerin 

gerçekleşmesinde okul ortamının yeterli olmayacağı bir gerçektir.  MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Disiplinler arası Müze Eğitimi Anabilim Dalı 

arasında imzalan protokol çerçevesinde 2019 yılından başlayarak 15 bin öğretmene müze 

eğitimi konusunda uygulamalı eğitim verilecektir. Ankara, Erzurum, İstanbul, Ankara, Muğla’da 

öğretmenlere yönelik gerçekleşen ve beş gün (42 Saat) süren müze eğitimi programı örneklerle 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, müze eğitimi, öğretmen eğitimi.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to provide information about how museums can be used as an out-

of-school learning environment, especially contemporary museums. In addition, the “Museum 

Education Certificate Program” initiated by the Ministry of National Education (MONE) General 

Directorate of Teacher Training and Development in 2019 academic year and the Museum 

Education process for teachers with approximately 500 teachers to date are evaluated. The 

data of the descriptive research in the survey model were analyzed from the source survey 

and the researcher's own practices. The national education system aims to educate individuals 

with competences integrated knowledge, skills and behaviors. Personal, social competency 

skills that students at both national and international level need in the range of academic and 

professional life was determined in Turkey Qualifications Framework (TQF). TQF has been 

adopted as eight key competence areas: communication in mother tongue, communication 

in foreign languages, mathematical competence and basic competencies in science / 

technology, digital competence, learning to learn, social and citizenship competencies, 

entrepreneurship, cultural awareness and expression. It is a fact that the school environment 

will not be sufficient for the realization of these competencies. Starting from 2019, 15 thousand 

teachers will be given practical training on museum education within the framework of the 

protocol signed between MoNE General Directorate of Teacher Training and Development 

and Ankara University Interdisciplinary Museum Education Department. A five-day (42-hour) 

museum training program for teachers in Ankara, Erzurum, İstanbul, Ankara and Muğla was 

evaluated with examples. 

 

Keywords: Out-of-school learning, museum education, teacher education.  
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ÖZET 

 

Okul içi mekâna dayalı öğrenme, dört duvarlı bir binada geleneksel öğretme ve öğrenme 

yöntemleriyle öğrencilerin en iyi şekilde bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatına sahip oldukları bir 

öğrenme alanıdır. Okul dışı mekânlara dayalı öğrenme, ağırlıklı olarak sınıf ortamının veya 

binanın dışında gerçekleşen, eylemler, deneyler, uygulamalar, gözlemler yaparak öğrenmenin 

deneyimsel bir sürecidir. Sanat galerilerini, sanatçı atölyelerini, tasarımcı stüdyolarını ve el 

sanatları (zanaat) işliklerini kültürel işlevlerinin yanı sıra birer informal öğrenme ortamı olarak 

görebiliriz. Bu mekânlarda gerçekleştirilecek öğretim yalnızca sanat ve tasarım eğitimi ile sınırlı 

kalmayıp çok farklı ders disiplinlerini de içine alabilir. Görsel ve dokunsal olarak uygulamalı bir 

öğrenmenin ağırlıkla gerçekleştirileceğini düşündüğümüz bu okul dışı mekânlarda ilk aşamada 

kullanılacak öğrenme pratiği yavaş yavaş bakmak ve incelemek yoluyla içselleştirerek 

öğrenmedir. Yavaş Bakış kavramı sanat galerilerinde ve müzelerde sergilenen sanat eserlerine 

ya da tarihi nesnelere, ziyaretçilerin gördüklerini algılamaları ve anlamaları için yavaş yavaş, 

sindirerek bakışlarını ifade eder. Aslında “yavaş bakış” eserlerle ziyaretçi arasında bilgi köprüsü 

oluşturan bir eylemdir, dolayısıyla bir gözlemleyerek öğrenme yöntemidir. Yavaş Bakış 

öğretilebilir ve öğrenilebilir. Yavaş bakış yoluyla farklı ders disiplinlerinin okul dışı ortamlarda 

işlenmesi mümkün olur. Disiplinler arası, çok disiplinli ve transdisipliner bir eğitim modeli 

çerçevesinde tüm derslerin sadece okul içi değil okul dışı mekânları da öğretim alanları olarak 

kullanmaları önemlidir. Bu bağlamda sosyal, matematik, dil ve fen alanlarında her düzeyde 

gerçekleştirilen eğitim ve öğretimin, öğrencilerin algılarını geliştiren yavaş bakış yöntemini 

öğrenecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyacakları, uygulama yeteneklerini ve el becerilerini 

geliştirebilecekleri deneyimler elde edecekleri sanat galerilerini, müzeleri, atölyeleri, stüdyoları 

ve işlikleri okul dışı öğrenme mekânları olarak kullanmaları gerekmektedir. Bu mekânlarda 

gerçekleştirilecek eğitimler onlarda üst düzey düşünme becerilerini, tasarım odaklı düşünme 

yetisini, eleştirel düşünme yeteneğini gerçekleştirerek, estetik algılamayı sağlayarak özlenen 

demokratik toplumun oluşturulması için ihtiyaç duyulan insan modelini yetiştirmeye katkıda 

bulunacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnformal öğrenme, Okul dışı öğrenme ortamları, Yavaş bakış, Sanat galerileri 

yoluyla öğrenme. 
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ÖZET 

 

Çocuklar, doğaları itibariyle, meraklıdırlar.  Dünyayı ve kendilerini keşfetme merakı onları doğal 

aratırmacılar haline getirir.  Çocuklar, özellikle doğal şeylerle, ilk elden yani doğrudan 

etkileşimde, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmeye eğilimlidirler. Doğada olmak, çocuklar için 

yeni, ilginç ve heyecan verici bir deneyimdir. Formal okulda, evde vb olmayan, yasak ya da 

olması olanaksız olan herşey doğada mevcuttur ve erişime açıktır.  Doğa da herşey kendi doğal 

akışında, sade ama çok zengindir ve bu doğal hal, çocuğun doğallığı, gereksinimleri ve ilgisiyle 

çok uyumludur.  Doğada öğrenmenin belli baslı kazanımları Doğayı tanımak ve doğaya karşı 

olumlu duygu ve düşünceler geliştirerek doğa okur-yazarları yaratmak, Dünya, insan, hayvan, 

bitki arasındaki etkileşimleri güçlendirmek, Orman ve içinde barındırdığı tüm canlılara karşı 

duyarlılık ve katılımcı bir bilinç oluşturmak Alternatif öğrenme ortamları ile çocukların gelişimine 

destek sağlamak, Oyun gereksinimlerini karşılamak, Mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmesine alan 

yaratmaktır. Doğa informal bir öğrenme alanıdır ancak,  okuldaki formal öğrenme 

kazanımlarından çok daha fazlasına ulaşma olanağı sunar.  Aşağıda, doğada öğrenmenin 

özellikleriden ve kazanımlarından bahsedilmektedir.  

Doğa çocuğun keşif alanıdır. Çocuk burada, 

 Denenmemiş şeyleri deniyor, böylelikle kendisini ve çevresini tanımayı başarıyor. 

 Gücünü kullanmayı öğreniyor. 

 Bedenini mümkün olan en üst seviyede hareket ettiriyor. 

 Farklı yollarla farklı bilgilere ulaşabileceğini farkına varıyor ve bu ona haz veriyor. 

Doğa bildiklerini sınama, geliştirme yeridir.  

• Doğadaki etkileşim sayesinde, beyin gelişimi olumlu yönde destekleniyor. 

• Uyarıcılar yönünden çok zengin bir çevrede algı alanına giren birçok şeyle duyularını ve 

duygularını geliştiriyor. 

• Meraklarını gideriyor ancak yeni meraklara yönelerek ilgi alanlarını genişletiyor. 

• Doğal bir araştırmacı olarak gözlemler yapıyor ve çıkarımlarda bulunuyor. 

Doğa, çocuğun beceri edinme alanıdır. 

• Problem çözmenin çeşitli yollarını gözlemliyor ve deneyebiliyor böylece hem bilgi hem de 

becerileri arttırıyor. 

• Deneme yanılma yolu ile yeni ve farklı öğrenmeleri keşfediyor.  

• Kendi başına ve bir takım olarak öğrenmeyi öğreniyor 

• Doğa ile başettikçe kendine olan güvenleri ve dayanıklılıkları da artıyor. 

Doğa, fiziksel ve duygusal emniyet alanıdır. 

• Kendisini ve diğerlerini korumayı, riskleri göze almayı ve riskleri kontrol edebilmeyi öğreniyor. 

• Geleneksel okul çocuğu durduruken doğa çocuğu duygu, düşünce ve fiziksel olarak 

harekete geçiriyor. 

• Enerjilerini olumlu yönde kullanmayı öğreniyorlar, empatik davranabiliyorlar. 

• Doğa, fiziki dünyanın bilgilerinin öğrenildiği bir yaşam alanıdır. 

• Doğanın sunduğu gerçek uyarıcılarla erken yaşta beslenmeye başlarlar. 



 

 

 

 

 

• Ateşin sıcak, çamurun kaygan, bıçağın keskin, ağacın pütürlü olduğunu, bulutların 

hareketini, yaprağın düşüşünü, gölgenin oluşumunu bizzat deneyimlerler. 

• 5 duyuları iş başındadır. 

• Doğayı anladıkça kendilerini doğada güvende hissederler. 

• Doğa, kendini iyi ve sağlıklı hissetme alanıdır. 

• Doğanın doğal zenginliği çocukların dikkatini odaklamalarında ve her seferinde 

yenilenmelerine, gelişmelerine neden olur. 

• Her yeni gün yenibir şey öğrenmiş ve olumlu duygularla eve dönerler bu onları doğa dostu 

yetişkinler olmaya aday yapar. 

• Arkadaş ilişkilerinde daha saygılı, işbirlikçi ve sorumluluk sahibi davranışlarında artış görülür. 

Doğa, hayallerin beslendiği sembolik düşünmenin açığa çıktığı özgürlük alanıdır. 

• Doğa dostu çocuklar aynı zamanda doğa okuryazarı haline gelirler 

• Geniş düşünme ve hareket alanında kendilerini yetkin ve yeterli hisseden çocukların 

duygusal emniyeti sağlanmış demektir ve daha üretken yaratıcı olmuşlardır 

• Doğa hızlı ve çok şey öğretir, aynı zamanda öğrenirken çocuğun eğlenmesini de sağladığı 

için yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve alışkanlıklar edinmelerine de neden olur. 

Doğa, bilim - matematik için… buluş laboratuarı alanıdır. Doğa, heyecan verici maceraların 

yaşandığı eğlenerek öğrenilen bir alandır.  

• Çocuklar doğada kendilerini bir bilim adamı, bir dedektif, bir sihirbaz, bir kahraman gibi 

hissederler. 

• Doğanın sırlarını, gizemini çözmek onların en ciddi işidir, öğrenirken gelişirler güçlenirler. 

• Doğa onları hem kendisine hem de birbirlerine yakınlaştırır, istenmeyen davranışalarında 

azalma olur. 

Doğa özgünlüklerin özgürlük alanıdır. 

• Doğada çocuklar daha doğal ve daha özgür davranabilirler bu onları daha girişimci daha 

sorumlu kılar, doğa inisiyatif kullanma alanıdır. 

• Neden sonuç ilişkilerini anlamada, kendi kendilerini yönetmede duygusal, zihinsel ve fiziksel 

öz düzenleme becerileri gelişir. 

Doğa, yenilik ve yaratıcılık alanıdır. 

• Doğa farklı boyut, renk, doku, tat, yapı ve fonksiyonlarda sonsuz bir zenginlik sunar. 

• Bu zenginlik,  çocuk için gerçek bir öğrenme fırsatıdır. 

• Benzerlikleri ve farklılıkları gözlemleyen çocuk duygu ve düşünce yönünden beslenir ve 

üretmeye başlar. 

Doğa, hayatta kalma alanıdır. 

• Doğa güzellikleri kadar riskleri de barındırır. Çocuk doğada yaşamanın kurallarını öğrenmek 

durumundadır. 

• Doğadan yararlanmak kadar, doğada olası tehlikelere karşı korunmayı öğrenmek de önemli 

ve önceliklidir. 

• Doğadan korkmak yerine orada yaşama yollarını öğrenir. 

Doğa, gerçek yaşam deneyimlerinin prova alanıdır. 

• Formal bir okul ortamında yapılabilecek her türlü öğrenme etkinliği ve öğrenme ortamları 

doğada da özel olarak düzenlenebilir.    

• Bu bağlamda doğa, günlük yaşam deneyimlerinin ve okul öğrenmelerinin pekiştirildiği özel 

bir alan olarak da önemlidir. 

• Kendilerini tanıyorlar ve kendilerini mutlu eden şeyleri yaparak yaşamayı öğreniyorlar 

Özetle,  yukarıda sayılan katkıları ve kazanımları göz önünde bulundurulduğunda, çocuğun 

gelişimi, hakları temel alınarak,  okul dışı öğrenme statüsündeki doğadan öğrenme 

olanaklarından daha fazla yararlanmak, öncelikli ve önemli hedeflerimiz arasında yerini 

almalıdır. 
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ÖZET 

 

Yeni bilgi ve teknolojilerin üretildiği araştırma projelerinin yanında üretilen bu bilgi ve teknolojinin 

topluma tanıtıldığı projelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel girişiminin en itici gücünün 

politikacılar, onların esas itici gücünün ise toplum olduğu dikkate alındığında, ar-ge faaliyetleri 

için sürdürülebilir bir fonlama sisteminin tesis edilebilmesi için toplumun bilim ve bilim insanı 

imajlarının uygun şekilde yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla oluşturulan bilim ve 

toplum programları, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün 

olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını 

amaçlar. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri 

sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi 

hedeflenir. Bu amaçla hazırlanacak proje önerilerinin ise yürütücü kurum ya da kuruluşa yeni bir 

altyapı oluşturmayı değil, mevcut altyapıyı kullanarak beklenen programların yürütülmesini 

temel alması önem taşır. Bu projelerin içerik ve aktarım, yaygın etki ve yapılabilirlik olmak üzere 

üç boyutta puanlandığı bilinmektedir. Bu bağlamda sunulan önerilerin temelde bilim ve toplum 

programlarının amaçlarını yerine getirebilecek şekilde iyi bir şekilde hazırlanması 

beklenmektedir. Bu çalıştay katılımcılara söz konusu üç boyutta 4004 –Doğa Eğitimi ve Bilim 

Okulları ile 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı çağrılarına yönelik iyi 

uygulama örneklerine de atıfta bulunarak proje önerilerinin nasıl hazırlanması gerektiğini 

etkileşimli bir ortamda paylaşabilmek amacıyla yürütülecektir. Bu bağlamda, çalıştayın en 

önemli çıktısı takip eden dönemde katılımcıların çok sayıda proje önerisiyle başvuru yapmaları 

ve bu başvuruların panel değerlendirmeleri sonucunda desteklenen projeler arasında yer 

almasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim ve toplum projesi, proje hazırlama, doğa eğitimi ve bilim okulları, 

yenilikçi eğitim uygulamaları. 
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ASTRACT 

 

In addition to research projects in which new information and technologies are produced, 

there is a need for projects that introduce this information and technology to society. 

Considering that politicians are the driving force of the scientific initiative and society is their 

main driving force, there is a need for proper structuring of the images of the scientists and 

scientists of the society in order to establish a sustainable funding system for research and 

development activities. The science and society programs created for this purpose aim to bring 

the information together with the society and disseminate it as much as possible by visualizing 

it through interactive applications. In the projects within the scope of the program; the aim is 

to encourage participants to realize scientific facts and to encourage curiosity, desire for 

research, questioning and learning. It is important that the project proposals to be prepared 

for this purpose are not based on establishing a new infrastructure for the executing institution 

or organization, but on the execution of the expected programs using the existing 

infrastructure. It is known that these projects are scored in three dimensions: content and 

transfer, widespread impact and feasibility. The proposals presented in this context are 

expected to be well prepared in a way that will basically fulfill the objectives of science and 

society programs. This workshop will be conducted in order to share in an interactive 

environment how the project proposals should be prepared by investigating the examples of 

good practice for the calls in the three dimensions: 4004 -Nature Education and Science 

Schools and 4005 - Innovative Education Practices Funding Program. In this context, the most 

important outcome of the workshop is that the participants apply to the calls with a large 

number of project proposals and that these applications are among the supported projects as 

a result of panel evaluations. 

 

Keywords: Science and society project, project preparation, nature education and science 

schools, innovative educational applications. 
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ÖZET 

 

Dünya Oyun Oynama Günü’nün fikir annesi ve kurucusu Güney Kore’den Dr. Freda Kim’dir. 

“Dünya Oyun Oynama Günü” (World Play Day) fikri, ilk defa 1999 yılında 8. Uluslararası Oyuncak 

Kütüphanesi Birliği’nin Tokyo/Japonya’da yapılan konferansında onaylanarak her yıl 28 

Mayıs’ta tüm dünyada çeşitli ülkelerde kutlanmaktadır. Bu yıl, etkinliğin 20. yıl kutlamaları 

gerçekleştirilmektedir (http://itla-toylibraries.org/home/). 

Türkiye’de ise, Dünya Oyun Oynama Günü ilk kez 28 Mayıs 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi 

Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ev 

sahipliğinde, İstanbul’da “Türkiye Dünya Oyun Oynama Günü” adı ile kutlanmaya başlanmıştır. 

Bu yıl, etkinliğin Türkiye’de 10. yıl kutlamaları gerçekleştirilmektedir. 

MEB tarafından belirlenen okul dışı öğrenme ortamlarına 

(MEB/MEB_okul_disi_ogrenme_ortamlari_kilavuz_subat_2019.pdf) bakıldığında üniversitelerin 

de okul dışı öğrenme ortamları arasında yer aldığı görülmektedir.  Bu anlamda, okul dışı 

öğrenme etkinliği olarak Dünya Oyun Oynama Günü’nün üniversitelerin mekânlarında ve 

sorumluluğunda yapılabilmesi, okul dışı öğrenme etkinliklerine örnek oluşturması açısından da 

son derece değerlidir. 

Çalıştay’da, Marmara Üniversitesi tarafından on yıldır (2010-2019 yılları arasında) İstanbul’da ve 

İstanbul dışındaki ortamlarda (üniversiteler, müzeler, parklar, botanik bahçesi, sanat merkezleri, 

eğitim kurumları gibi) yapılan oyun günü etkinlik kutlamalarından örnekler paylaşılacaktır. Daha 

sonrasında katılımcılardan kendi şehirlerinde okul dışı öğrenme ortamları belirleyerek küçük 

gruplara bölünüp, Dünya Oyun Oynama Günü etkinlik örneği hazırlamaları ve büyük grupta 

sunmaları istenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTARKTİKA İZLENİMLERİ 
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TÜBİTAK, Ankara 

 

 

ÖZET 

 

Ülkemizin Antarktika’da bilim üssü kurma çalışmaları son zamanlarda giderek hız kazanmıştır. 

Antarktika konusu 2017 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınarak 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülmeye başlanmıştır. Kutuplara yönelik 

çalışmaların sistematik bir bütünlük içerisinde, ulusal düzeyde katılım ve sahiplenme ile 

gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli tüm çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

planlanmış ve “Antarktika Projesi” adı altında yürütülmesine karar verilmiştir. Antarktika’nın 

geleceğinde söz sahibi olmak için beyaz kıta üzerinde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak 

gerekiyor. Antarktika konusu ülkemiz için yeterince bilinen bir kavram değildir. Antarktika’nın 

(hatta Arktik ile birlikte) başta öğrencilere ve geniş halk kitlesine anlatılması tüm dünya gibi bizim 

de her iki kutup bölgesinin geleceğinde söz sahibi olabileceğimiz olduğu belirtilmelidir. 

Antarktika kıtasının geleceği ile ilgili söz sahibi olmak için kıtada önemli bilimsel araştırmaların 

yapılması gerekiyor. Kıtada bilimsel araştırmaların aktif olarak sürmesi ve yapılan bu 

araştırmaların sonuçlarının düzenli olarak yayınlanabilmesi için bir araştırma üssünün kurulması 

fayda sağlayacaktır. 
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ÖZET 

 

Ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan bilim merkezleri, bilim ve toplum arasında bir aktarıcı 

olarak önemli bir role sahiptir. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaşması, toplumda bilim okur-

yazarlığının gelişmesinin yanı sıra bilgi toplumunu anlamlandırmada ve gelişimini yorumlamada 

kurumsallaşan bilim merkezlerinin yeni ufuklar açtığını söyleyebiliriz. Kökeni 17. yüzyılda ortaya 

çıkan bilim müzelerine dayandırılan bilim merkezleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “etkileşim, 

deneyim, öğrenme” alanları olarak ön plana çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerin dünya genelinde 

militarizmle birlikte sunulması, bilgi güçtür anlayışının yaygınlaşması,  bilim merkezlerinin 

ontolojisini anlamak için kullanılabilir parametrelerdir. Ülkemizin ilk bilim merkezi 1993 yılında 

Ankara’da açılan Feza Gürsey Bilim Merkezi’dir. Ardından çeşitli zaman dilimlerinde bilim 

merkezleri açılıp, kapandığı görülmektedir. Günümüzde yerel yönetimler ile TÜBİTAK iş birliği 

sayesinde bilim merkezleri yaygınlaşmaktadır. MEB’e bağlı okullarla uyumlu olarak iş birlikleri 

geliştirmektedir. Bilim iletişiminin kurumsal olarak temsilini sağlayan bir yapı olan bilim merkezleri, 

öğrenme biçimlerinin değiştiği, beceri alanların çoğaldığı günümüzde bilgiye ulaşmada yeni 

bir yol açmaktadır. Ülkemizin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’dir. TÜBİTAK 

tarafından desteklenen diğer bilim merkezleri şu şekildedir: “Bursa, Elazığ, Kayseri, Kocaeli, 

Üsküdar Bilim Merkezleri.” Bilim merkezleri, sergi galerileri, atölyeler, gökevi alanlarını 

bünyelerinde barındırır. Yanı sıra düzenledikleri bilim festivalleri ile katma değer yaratırlar. Resmi-

özel öğretim kurumları ile ortaklaşa yürüttükleri programlar ile bulundukları bölgelerde eğitim 

gören öğrencilere ulaşmayı hedeflemişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim merkezi, İnformal Öğrenme, Bilim İletişimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS: MY SCHOOL DENIZLI PROJECT 
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ABSTRACT  

 

In the era of rapid innovation and development we live in, it is a fact that education necessities 

innovative change and improvements with the application of some comprehensive projects. 

The Ministry of National Education (MoNE) has not been unmindful of this essential shift in the 

education system of Turkey. In this respect, out of school learning environments project was put 

into practice on the basis of Turkey’s 2023 Education Vision. The directorates of national 

education organized project teams with the inclusion of teachers from various branches of 

each education stage. The initial target was to match the learning outcomes in the curriculum 

with the places to visit in cities such as historical, cultural and natural. After the publication of 

prepared guidebooks on internet, the project was begun to administer in some pilot schools 

with the start of 2019-2020 Academic Year. By this project, My School Denizli team aimed to 

provide students informal learning environments where students can gain first-hand 

experiences while learning with fun and enthusiasm. What’s more, students were intended to 

experience permanent and social learning through active participation to learning processes, 

making observations, critical thinking and problem solving activities.  

 

Keywords: Informal learning, permanent learning, first-hand learning experience, 2023 

Education Vision, MoNE project. 
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ÖZET 

 

Okul dışı öğrenme ortamlarındaki doğa eğitimleri ve bilim kamplarının farklı yaş gruplarındaki 

öğrencilerin özellikle çevre bilinci, çevresel tutum ve okuryazarlık düzeylerinde anlamlı ölçüde 

etkili olduğu yapılan birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Bu ortamların farklı disiplinlerdeki 

temel kavramları öğretmek için de etkili olabileceği son zamanlarda özellikle araştırılmaktadır. 

Müzeler, bilim merkezleri; orman,  akarsu, göl kıyısı gibi doğaya ait ortamlar, fabrika çiftlik gibi 

işyerleri fen kavramlarının gözlem ve uygulama ile öğretilebileceği yerlerdir.  Etkili öğrenme için 

bu alanların da eğitim-öğretim faaliyetlerine dâhil edilmesi ve kullanılması oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, okul dışında doğa etkinliklerine katılan öğrencilerin fen bilimlerindeki çevre, 

ekoloji, astronomi gibi alanlarda temel kavramları anlamalarına katkı sağlayıp sağlamadığını 

araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen ‶Güzel Atlar Ülkesinde Doğaya Bilimsel ve 

Kültürel Bir Yolculuk″ projesi, Nevşehir’de öğrenim gören ve cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey, 

başarı vb. belirli kriterlere göre belirlenen 34 ortaokul öğrencisinin bir hafta süreyle doğayı 

koruma, canlılar, ekoloji, gökyüzü gözlemleri, yön bulma, gıdaların saklanması ve korunması gibi 

etkinlikler ve müze gezileri ile Kapadokya’nın tarihi ve coğrafik yapısının incelendiği doğa 

eğitimlerine katılımı sağlanmıştır. Bu etkinliklerde çevre gezileri ve saha çalışmaları, gözlemler, 

deneysel çalışmalar, işbirlikli grup çalışmaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları, sanatsal 

çalışmalara yer verilmiştir. Uygulamanın başında ve sonunda hedef kitleye 50 soruluk bir kavram 

testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Testlerden elde edilen veriler bağımlı gruplar t-testi 

ile incelendiğinde öğrencilerin ortalama puanları arasında anlamlı bir artışın olduğu görülmüştür 

(t33=4,44; p<.05).   Araştırmadan elde edilen bu sonuç alınyazındaki doğada yapılan eğitimlerin 

olumlu tutum, davranış ve bilinç kazandırmada etkili olduğunu inceleyen çalışmaların yanı sıra 

öğrencilerin bazı temel fen kavramlarının da gelişebileceği yönündedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim kampları, doğa eğitimleri, kavramsal anlama. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DO NATURE EDUCATION AND SCIENCE CAMPS CONTRIBUTE TO THE CONCEPTUAL 

UNDERSTANDING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS? 

 

 

Mahbup Ela YALÇIN 

Nevşehir Halil İncekara Science and Art Center, Department of Biology 

mahbupfen@hotmail.com 

 

Dr. Tuğba TAFLI  

Selçuk University, Faculty of Sciences, Department of Biology  

tugbatafli@gmail.com 

 

Assoc. Prof. Dr. Uygar KANLI 

Gazi University, Faculty of Gazi Education, Department of Physics  

uygarkanli@gmail.com 

 

Prof. Dr. Tahir ATICI 

Gazi University, Faculty of Gazi Education, Department of Biology  

uygarkanli@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

 

It has been shown that nature education and science camps in out-of-school learning 

environments have a significant effect on environmental awareness, environmental attitude 

and literacy levels of students in different age groups. Recently, it has been researched that 

these environments can be effective for teaching the basic concepts in different disciplines. 

Museums, science centers; forests, streams, lakeside environments, and workplaces such as 

factory farms are places where science concepts can be taught through observation and 

practice. For effective learning, it is very important to include and use these areas in 

educational activities. In this study, it is aimed to investigate whether students participating in 

nature activities outside of school contribute to understanding basic concepts in science, 

environment, ecology and astronomy. For this purpose, TUBITAK-4004 nature education and 

science schools support program, performed under, "A Journey of Scientific and Cultural 

Nature in the Land of Beautiful Horses" project, Nevsehir, education and gender, age, 

socioeconomic level, success, etc. 34 secondary school students, determined according to 

certain criteria, participated in activities such as conservation of nature, living things, ecology, 

sky observations, navigation, food storage and conservation, museum visits and nature 

trainings where the historical and geographical structure of Cappadocia was examined for a 

week.   These activities include field trips and field studies, observations, experimental studies, 

collaborative group studies, augmented reality applications, artistic studies. At the beginning 

and end of the application, a 50-question concept test was applied to the target audience as 

a pre-test and final test. When the data obtained from the tests were analyzed with the 

dependent groups t-test, it was observed that there was a significant increase in the mean 

scores of the students (t33=4.44; p<.05).   The result of this research is that some basic science 

concepts can be developed by the students as well as studies that examine the effect of 

education in nature on positive attitudes, behavior and consciousness. 

 

Keywords: Science camps, nature education, conceptual understanding. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, okul dışı öğrenme ortamlarında bilim atölyeleri hazırlarken Fen Bilgisi 

Öğretmenlerinin karşılaştığı sorunları tespit etmek ve ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel 

araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır.  İçerik analizi yapılmaktadır. Araştırmaya, 2019-2020 

akademik yılı güz döneminde İstanbul'da görev yapan 25 Fen Bilgisi Öğretmeni katılmıştır. 

Çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından Google Formlardan hazırlanan iki çoktan 

seçmeli ve sekiz açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca öğretmenler arasından soruları cevaplayan 

üç kişi seçilecek ve görüşme yapılacaktır. Çalışmanın ilk bulgularına göre, öğretmenlerin bilim 

atölyeleri hazırlamada zorlandıkları ve bu nedenle hazır olan okul dışı öğrenme ortamlarını tercih 

ettikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin çoğu atölyelerin nasıl hazırlanacağını bilmediklerini, fikir 

üretmede yetersiz olduklarını ve bu konuda eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bazı 

öğretmenler, okul dışı ortamlarda öğrencilerin kendilerini özgür hissettiklerini bu nedenle daha 

üretken olabileceklerini tahmin etmektedirler. Ayrıca öğretmenler, bilim atölyelerinin 

öğrencilerin konuları günlük yaşamla ilişkilendirmede, bilgiyi anlamlandırmada, yaparak 

yaşayarak öğrenmede etkili olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin kaliteli bilim atölyeleri 

düzenlemeleri için hizmet içi eğitimleri ve öğretmen eğitimi projelerini arttırmak gerekmektedir. 

Bilim atölyelerinin maddi durumu yetersiz olan öğrencilere de ulaşabilmesi için öğretmenlerin 

içerik üretebilecek seviyeye getirilerek okul kurslarında bilim atölyeleri yapmaları önerilmektedir. 

Bu çalışmanın öğretmenlerin karşılaştığı sorunları ortaya çıkararak, problemlere çözümler 

bulmaya ışık tutacağı düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, öğrencilere uygulanan bilim 

atölyesinden ve öğretmenlere yönelik düzenlenen atölye hazırlama eğitimlerinden örnekler 

sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnformal Öğrenme, Okul Dışı Öğrenme Ortamı, Bilim Atölyeleri, Fen Bilimleri 

Öğretmenleri. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to identify and reveal the problems faced by science teachers while 

preparing science workshops in out-of-school learning environments. The research is designed 

according to qualitative research method and content analysis is performed. 25 science 

teachers working in Istanbul in the fall semester of 2019-2020 academic year participated in 

the study. Purposeful sampling method was used to determine the study group. In the research, 

two multiple choice and eight open ended questions prepared from Google Forms were asked 

by the researchers as a data collection tool. In addition, three teachers will be selected from 

the teachers and the interview will be held. According to the first findings of the study, it was 

found out that teachers had difficulty in preparing science workshops and therefore preferred 

out-of-school learning environments. Most of the teachers stated that they do not know how 

to prepare the workshops, they are inadequate to produce ideas and they need training in 

this subject. Some teachers estimate that students feel free in out-of-school settings and 

therefore may be more productive. In addition, teachers think that science workshops are 

effective in relating students' subjects to daily life, making sense of knowledge, and learning by 

doing. In-service training and teacher training projects should be increased in order for 

teachers to organize quality science workshops.  It is recommended that teachers make 

science workshops in school courses by bringing teachers to a level that can produce content 

in order to reach the students with insufficient financial status. It is thought that this study will 

shed light on finding solutions to problems by revealing the problems faced by teachers. In 

addition to this, examples of science workshops applied to students and workshop preparation 

trainings for teachers will be presented. 

 

Keywords: İnformal Learning, Out Of School Learning Environment, Science Workshop, Science 

Teachers. 
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ÖZET 

 

Öğrenciyi pasif dinleyici haline getiren yöntemlerle mekan, hacim, malzeme, doku gibi 

kavramların aktarılması öğrenme süreçlerinin doğasına uygun değildir. Her öğrencinin algılama 

sürecinin ve biçiminin farklılaşabileceği düşüncesiyle, genellemeden uzak, bireysel ve 

deneyime dayanan bir öğrenim, sınıf ya da stüdyo düzeninin dışına çıkarak gerçekleştirilebilir. 

Bunu gerçekleştirebilmenin etkili yollarından birisi mimari alanlara yapılan keşif gezileridir ve bu 

gezilerde kazanılan deneyimin formel öğrenmenin ortam, araç ve süreçlerine informel 

biçimlerde aktarılmasıdır. Deneysel bir uygulama alanı olarak  bu gezilerde öğrencilerin yapılı 

çevreye farklı bir bakış açısı kazandırılması ve görsel, işitsel, kinestetik (dokunsal ve bedensel) 

algılarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencilerine 

yönelik mimarlık eğitiminde Temel Tasarım Stüdyosu ile Mimarlık Kültür, Tarih ve Kuramları dersi 

koordinasyon içinde öğrencilerin ders dışında öğrenme süreçlerinde daha güçlü bir içsel 

güdülenme sağlamak amacıyla ortak geziler düzenlenmektedir. 2016-2017 Akademik yılı güz 

ve bahar döneminde antik yerleşim yerleri Efes (İzmir) ve Sardis'e (Manisa) düzenlenen gezinin 

ardından öğrencilerden, Mimarlık Kültür, Tarih ve Kuramları dersi dönem sonu çalışması olarak 

ziyaret edilen alanlardan bir tanesini seçerek teatral bir gösteri hazırlamaları istenmiş, Temel 

Tasarım Stüdyosu kapsamında ise bu gösterinin içeriğine yönelik olarak geliştirdikleri içerik 

doğrultusunda iklim değişikliği bağlamında bir çalışma yapmaları beklenmiştir. Sonuç olarak, 

öğrencilerin mimarlık eğitimini tasarım ve tarihiyle bir bütün olarak algıladığı, çevrelerine karşı 

farklı bir bakış açısı geliştirdiği, farkındalık düzeylerinin arttığı, bireysel zamanlarında da daha 

fazla öğrenmeye ve keşfetmeye yönelik etkinlikler yaptıkları görülmüştür. 
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ÖZET 

 

eTwinnig kapsamında Avrupa okullarıyla ortaklık kurarak yaptığımız projelerimiz dahilinde 2018 

şubat ayında başlayıp, 2018 haziran ayında bitirdiğimiz “Ülkemi Seviyorum Kültürel Mirasıma 

Sahip Çıkıyorum” projesi ile amacımız öğrencilerimize milli ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, 

öğretmek, bu değerlerin kıymetini, önemini kavratmaktı. Bunu hem günlük hayatımızda ki 

yaşayarak öğrenme yöntemleriyle hem de web2 araçları kullanımıyla teknoloji ile de entegre 

ederek yaptık. Bayrağımız, İstiklal Marşımız, milli bayramlarımız, yemeklerimiz, yaşadığımız yöreye 

ait gelenek ve görenekler, çevremizde bulunan kültürel miras değeri olan tarihi yerler 

konularında bilgi sahibi olmalarına, farkındalık yaşamalarına olanak sağladık bu proje 

sayesinde. Birbirinden farklı web2 araçlarını kullandık. Örneğin Quiver ile arıtılmış gerçeklik 

uygulaması yaptık bayrağımızı üç boyutlu izledik. Öğrencilerimiz için farklı ve ilk kez gördükleri 

bir etkinlik oldu. Yapılan çalışmaların kolajları, videolar oluşturulması, wordart ile kelime bulıutları 

oluşturmak kahoot ile yarışmalar düzenlemek ilgilerini çeken teknolojik uygulamalar oldu. Derse 

motivasyonları arttı. Daha keyif aldılar işlenen konulardan. Ve bu proje sonunda kendi kültürlerini 

tanıyan, bilen, yaşayan bilinçli bireyler oluştu. Öğrencilerim teknolojiyi küçük yaşlarda faydalı 

olarak kullanabilmeyi öğrendiler. Anketler cevapladılar, sergiler yaptılar, işbirliği yapabilme 

becerileri arttı. Azerbaycan ve ülkemizin farklı şehirlerinde ki öğretmenlerimizle ve 

öğrencilerimizle webinarlar yapıp onlıne görüşme yaptık. Öğretmen, öğrenci, veli dayanışması 

ile yürüttük projemizi. Biz bu proje ile Ulusal ve Avrupa Kalite etiketi aldık. Ayrıca bu proje 

çalışmalarımdan dolayı eTwinning 9. Ulusal Konferansına katılan ilk 200 öğretmenden biri olarak 

Antalya’ya gittim. Bulunduğumuz ilçede eTwinning projesi yürüten tek okuluz. Ve bu çalışmalar 

sonucunda eTwinnig okulu olma hakkı da kazandık. 
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ABSTRACT 

 

Within the scope of eTwinnig European schools in partnership with our projects started in 

February 2018 and finished in June 2018 “I love my country I own my Cultural Heritage” project 

with our aim to introduce, teach our students our national and cultural values, the value and 

importance of these values were to comprehend. We have done this both by living in our daily 

lives and by integrating it with technology through the use of web2 tools. Thanks to this project, 

we have enabled them to have knowledge about our Flag, National Anthem, national 

holidays, meals, traditions and customs of the region we live in, historical places with cultural 

heritage value around us. We used different web2 tools. For example, with Quiver, we made a 

agumented reality application and followed our flag in 3D. It was a different activity for our 

students and the first time they been seen it. Collages of the works, the creation of videos, 

WordArt and word buliuts to create contests with kahoot was the technological applications 

that attracted their interest.Their motivation is increased for the lesson. They enjoyed it more. 

And at the end of this project, awake individuals who knew, knew and lived their own culture 

were formed. My students learned to use technology as useful at an early age. They answered 

questionnaires, they did exhibitions, their ability to collaborate increased. We made webinars 

with our teachers and students in different cities of Azerbaijan and our country and interviewed 

them online. We carried out our project with the solidarity of teachers, students and parents. 

We have received national and European quality label with this project. eTwinning 9. I went to 

Antalya as one of the first 200 teachers to attend the National Conference. We're the only 

school in the county that runs an eTwinning project. And as a result of these studies, we also 

gained the right to become etwinnig school. 

 

Keywords: eTwinning, project, web2, technology, Cultural Heritage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENMEDE ATÖLYELERİN ÖNEMİ 
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ÖZET 

 

21. yüzyıl becerileri arasında atölyelerin önemi çok büyüktür. Okulumuzda yaptığımız atölye 

çalışmaları öğrencilerimizin sosyal ve kişisel anlamda hızlı bir gelişim göstermiştir. Atölye 

çalışmaları okul dışı öğrenme kapsamında ders saatlerinden bağımsız olarak yapılmaktadır. 

Okulumuzda 38 farklı kişisel gelişim atölyesi uygulanmıştır. Öğrenciler kendilerine uygun olacak 

şekilde seçtikleri atölyeler sayesinde kişisel gelişimlerine katkıda bulundukları gözlemlenmiştir. 

Okul atölye çalışmalarımız sadece öğrencilerimiz ile değil okul açıldığından itibaren düzenli 

olarak öğrenci – veli etkinliği olarak yapılmıştır. Böylece öğrenci, veli ve kul üçgeni arasındaki 

bağlar sağlamlaştırmıştır. Atölye etkinlikleri öğrencilerin merakını daha fazla uyandırmıştır. 

Kendilerini keşfeden öğrenciler merak uyandıkları becerileri geliştirmeye yönelmişlerdir. Bilginin 

kolay ulaşılabildiği bu dönemde insanın kendini geliştirebilmesi çok önemlidir. Günümüz 

çocukları genel yapı itibariyle çabuk sıkılan ve hızlı tüketen bir nesil.  Bu nesil çocukların en çok 

keyif aldığı öğrenme metodu kendi yaptıkları hatta kendi keşfettikleri ürünlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL DIŞI ÖĞRENMEDE ASTROTRAKYA ÖRNEĞI 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada Çorlu'da kurulan Astro Trakya adlı grubun okul dışı etkinlikleri anlatılacaktır., 3 yıllık 

bir süreiçinde köy okullarında Ramazan ayında iftar sonrası gökyüzü gözlemleri, öğrencilerle 

yakın köylerde gözlem etkinlikleri, astronomi ve doğa eğitimi kampları, belirlenen temalar 

üzerine paylaşım toplantıları yapılmıştır. Bu etkinliklere katılan öğrencilerimiz ortaokuldan mezun 

olduktan sonra de öğretmenleriyle bağlarını koparmayıp okul dışı çalışmalarına devam 

etmişlerdir. Bu etkinlikler sayesinde teleskop kullanmayı öğrenen öğrencilerimiz halka açık 

etkinliklerde görev almaya başladılar. Paylaşım toplantılarında yapay zeka, uzay araştırmaları, 

GDO’lu ürünler gibi güncel bilimsel konularda araştırmalarını sundular. Yaz tatillerinde 

öğretmenleri ile birlikte bilimsel içerikli etkinliklere katıldılar. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, paylaşım toplantıları, köy etkinlikleri. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı tarafından desteklenen 

Eğlenerek Öğreniyorum Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı-3 projesinin katılımcılarının proje ve 

proje etkinlikleri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin farklı 

illerinde görev yapan 10 fen bilimleri öğretmeni ile Gaziantep ilinde öğrenim gören 7. ve 8. Sınıfa 

devam eden 40 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Proje 24-29 Haziran tarihleri arasında 6 gün 

planlanarak Gaziantep ilinde gerçekleştirilmiştir. Projede fen, matematik, astronomi, sanat ve 

robotik kodlama gibi disiplinlerin harmanlandığı etkinlikler tasarlanmıştır. Etkinlikler için hayvanat 

bahçesi, müzeler, gezegen evi ve bilim merkezi gibi okul dışı öğrenme ortamları tercih edilmiş 

ve projede toplam 64 farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öğretmen ve öğrencilerden 

veri toplamak amacıyla iki form hazırlanmıştır. Bu formlarda projedeki etkinlikler, etkinlik 

mekanları ve proje süreçleri ile ilgili ortak soruların yanında öğretmen ve öğrencilerin duygu ve 

düşüncelerine yönelik sorulara da yer verilmiştir. Öğretmenler için hazırlanan “Eğlenerek 

Öğreniyorum Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı-3 Öğretmen Görüşme Formu” (ÖTGF) açık uçlu 

ve Likert tipi maddelerden oluşmaktadır. Öğrenciler için hazırlanan  “Eğlenerek Öğreniyorum 

Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı-3 Öğrenci Görüşme Formu” (ÖNGF) ise açık uçlu maddelerden 

oluşmaktadır. Hem ÖTGF hem de ÖNGF’de ortak olarak bulunan ve katılımcılara yöneltilen 

maddeler arasında; Eğitim süresince en beğendiğiniz etkinlik hangisidir? Eğitim süresince en 

beğenmediğiniz etkinlik hangisidir? Nedenlerini açıklayınız, eğitim süresince en verimli geçtiğini 

düşündüğünüz gün hangisidir? Eğitim süresince en verimsiz geçtiğini düşündüğünüz gün 

hangisidir? Nedenini açıklayınız, projenin olumlu/güçlü tarafları nelerdir? Ve projenin 

olumsuz/zayıf tarafları nelerdir, açıklayınız? Görüşme formları değerlendirildiğinde öğrencilerin 

yaratıcılıklarını ortaya çıkardığı için en çok drama etkinliklerinin beğenildiği sonucu elde 

edilmiştir. Öğretmenlerin ise astronomi etkinlikleri ve kodlamanın yanı sıra doğa ve ekoloji 

tasarımlı etkinlikleri daha aktif ve okulda kullanmaya uygun olmaları sebebiyle daha çok 

beğendikleri belirlenmiştir. Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler etkinliklerin gerçekleştiği okul 

dışı öğrenme ortamlarını ve içeriklerini öğrenmeye katkı sağlayıcı, ilgi çekici,ve merak uyandırıcı 

olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

This study is aimed to explore the views of Gaziantep Nature and Science Camp Project 

participants’. The participants were science teachers and  elementary students from different 

cities of Turkey. This Project have been supported by TÜBİTAK 4004 Nature Education and 

Science Schools Programme. The participants of current study were ten science teachers and 

forty elementary students who were 7th and 8th grades from different cities in Turkey. The 

Project has been taken place between 24 and 29 June, for 6 days in Gaziantep. Moreover this 

Project has included activities from four different disciplines that are science, math, astronomy, 

robotic coding and art. In order to perform 64 activities included in Project; different places 

have been selected such as zoo, museums, planetarium and science center.  

With the aim of collecting data for this study; two instruments were prepared not only for 

teachers but also for students involved in. These instruments include items about places where 

activities performed and ideas, feelings of students and teachers related with activities. First 

instrument “Enjoying and Learning With Gaziantep Nature and Science Camp 3 teacher 

interview form” was likert scale in which open ended questions included. The other instrument 

was prepared for students and named as “Enjoying and Learning With Gaziantep Nature and 

Science Camp 3 Student interview form”. This instrument also includes open ended questions 

for students.  

Specific questions asked in these instruments were: 

• What’s your favorite activities during this project? 

• What’s your unfavorite activities during this project? 

• What are the strengths and weaknesses of this project? Explain with your reasons 

• In which day you enjoyed the most? explain with your reasons 

 

In the current study it is stated that drama was the best activity in which students’ creativeness 

is more used. Moreover, this research indicated that teachers more likely prefer nature and 

ecology design activities beside astronomy and acoding ones because of the feasibility in 

schools. In conclusion, students and teachers opinions indicate that outdoor learning 

environment activities are more attractive, pleasant and especially support learning contexts. 

 

Keywords: outdoor learning environment, nature education, informal education. 
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ÖZET 

 

Okul dışı öğrenme ortamları, formal eğitimi destekleyen ve bireye birinci elden deneyim 

kazandıran ortamlardır. Bu öğrenme ortamları eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın il milli eğitim müdürlükleri ile ortak bir şekilde yürüttüğü “Okul 

Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuz Kitap” oluşturma çalışması kapsamında, okul dışı öğrenme 

ortamlarının temel eğitim ve ortaöğretime ait eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve 

bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde daha etkin kullanılması; bu ortamların 

daha yakından tanınması, ayrıca öğrencilerin eğitim/öğretim programlarındaki kazanımları 

yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla rehber materyal hazırlanması 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda her ilde çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı, 

“Okulumuz Trabzon” okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda kimya konu alanıyla ilgili yer alan 

örnek etkinliklerin farklı boyutlardan irdelenmesidir. Örnek etkinlikler araştırmacının kendisi 

tarafından geliştirilmiştir. Örnek etkinliklerle ilişkili olan üniteler sırasıyla; 9.1. Kimya Bilimi, 9.2. Atom 

ve Periyodik Sistem, 9.5. Doğa ve Kimya, 10.2. Karışımlar, 10.3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar, 10.4. Kimya 

Her Yerde, 11.4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji, 12.4. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler 

şeklindedir. 9. Sınıf seviyesinden 7 etkinlik, 10. Sınıf seviyesinden 3 etkinlik, 11. Sınıf seviyesinden 1 

etkinlik ve 12. Sınıf seviyesinden 1 etkinlik olmak üzere toplam 12 etkinlik örneği önerilmiştir. Bu 

araştırma ile geliştirilen örnek etkinliklerin öneriler doğrultusunda daha da iyileştirilerek yeni 

eğitim-öğretim yılında pilot okul olarak seçilen okullarda uygulamalarına başlanacaktır. 
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ABSTRACT 

 

Out-of-school learning environments support formal education and provide individuals with 

first-hand experience. These learning environments have become an integral part of the 

education system. Within the scope of the “Guidebook for Out-of-School Learning 

Environments” jointly carried out by the Ministry of National Education with provincial national 

education directorates, linking out-of-school learning environments with primary education 

and secondary education training programs and using them more effectively through teacher 

guidebooks; in order to make these environments better known and contribute to the learning 

of students by experiencing the gains of education system guidance materials were prepared. 

In this context, studies were carried out in each province. The aim of this study is to examine 

the sample activities related to chemistry subject area in the out-of-school learning 

environments guide book (Our School Trabzon) from different dimensions. Sample activities 

were developed by the researcher herself. The units associated with the sample activities are 

as follows; 9.1. Chemistry Science, 9.2. Atomic and Periodic System, 9.5. Nature and Chemistry, 

10.2. Mixtures, 10.3. Acids, Bases and Salts, 10.4. Chemistry is Everywhere, 11.4. Energy in 

Chemical Reactions, 12.4. Energy Resources and Scientific Developments. A total of 12 activity 

examples were proposed, including 7 activities at 9th grade level, 3 activities at 10th grade 

level, 1 activity at 11th grade level and 1 activity at 12th grade level. With this research, sample 

activities will be further improved by taking the suggestions into consideration and their 

implementations will be started in the schools selected as pilot schools in the new academic 

year. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamları kılavuzlarının fizik ve kimya derslerine yönelik 

içeriklerinin ünite/konu, kazanım ve mekân yönünden coğrafi bölgelere göre karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  Çalışma doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Türkiye’nin coğrafi 

bölgelerinden rastgele seçilen yedi ilde hazırlanmış olan okul dışı öğrenme ortamları 

kılavuzlarının (ODÖOK) fizik ve kimya dersi içerikleri ünite/konu, kazanım ve mekân yönünden 

içerik analizine tabi tutulmuştur. ODÖOK’da yer alan fizik dersi içerikleri detaylı olarak 

incelendiğinde; ünite/konu ile kazanım ilişkisine en çok Denizli ilinin hazırlamış olduğu kılavuzda 

değinildiği görülürken; bu ili sırasıyla Trabzon ve Bursa illerinin izlediği, Osmaniye, Erzurum ve 

Diyarbakır illerinin hazırlamış oldukları kılavuzlarda ise en az değinildiği tespit edilmiştir. 

ODÖOK’da yer alan fizik dersi içeriklerinin konu/kazanım-mekân ilişkisinin çeşitliliği dikkate 

alınarak yapılan analizi sonucunda; mümkün olduğunca fazla mekân çeşitliliği sunmaya özen 

gösteren ilin Denizli olduğu, bu ili sırasıyla Trabzon ve Bursa illerinin izlediği, Osmaniye, Erzurum ve 

Diyarbakır illerinin ise sınırlı sayıda mekân çeşidi sunabildiği belirlenmiştir.  ODÖOK’da yer alan 

kimya dersi içerikleri detaylı olarak incelendiğinde; ünite/konu ile kazanım ilişkisine en çok Denizli 

ilinin yayınlamış olduğu kılavuzda yer verildiği görülürken; bu ili sırasıyla Bursa ve Trabzon illerinin 

izlediği, Erzurum ve Osmaniye illerinin ise en az ünite/konu ile kazanım ilişkisine yer veren iller 

olduğu belirlenmiştir. Konu/kazanım-mekân ilişkisi çeşitliliği dikkate alınarak yapılan analiz 

sonucunda ise; Denizli ilinin yayınlamış olduğu ODÖOK’nın, mekân çeşitliliği sayıca en fazla olan 

kılavuz olduğu ve bu ili sırasıyla Trabzon, Bursa, Erzurum ve Osmaniye illerinin takip ettiği 

görülmüştür. Öte yandan, Sivas ve Diyarbakır illeri ODÖOK’da kimya dersine yönelik herhangi 

bir içeriğe yer vermemişlerdir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, ODÖOK’nın önemli bir 

kısmında, fizik ve kimya ders içeriklerine yönelik ünite/konu, kazanım ve mekân ilişkilerinin yeterli 

düzeyde kurulmadığı sonucuna varılabilir. 
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ABSTRACT 

 

In this study, it is aimed that to compare the contents of out-of-school learning environments 

guidebooks for physics and chemistry courses in terms of unit/subject, learning outcome and 

environment. The study was conducted with document analysis method. The physics and 

chemistry course contents of out-of-school learning environments guidebooks (OSLEG) had 

been evolved for seven cities which was selected randomly from geographical regions of 

Turkey analysed with content analysis according to units/subjects, learning outcome and 

environment. When the contents of physics course in OSLEG are examined in detail; the 

relationship between unit/subject and learning outcome is mostly mentioned in the OSLEG 

prepared by Denizli, Trabzon and Bursa follow this province respectively and the relationship 

between unit/subject and learning outcome are least mentioned in the OSLEG prepared by 

Osmaniye, Erzurum and Diyarbakır. As a result of the analysis made the contents of the physics 

course included in the OSLEG considering the diversity of the relationship between the 

subject/learning outcome and environment; it is determined that Denizli takes care to offer as 

much variety of places as possible, it was followed by Trabzon and Bursa respectively, while 

Osmaniye, Erzurum and Diyarbakır can offer a limited number of environments. When the 

contents of chemistry course in OSLEG are examined in detail; the relationship between 

unit/subject and learning outcome is mostly mentioned in the OSLEG prepared by Denizli; Bursa 

and Trabzon follow this province respectively. The relationship between unit/subject and 

learning outcome are least mentioned in the OSLEG prepared by Osmaniye and Erzurum. As a 

result of the analysis based on the subject/learning outcome and environment relationship 

diversity, it was seen that OSLEG published by Denizli was the guidebook with the highest 

number of environment diversity, followed by Trabzon, Bursa, Erzurum and Osmaniye 

respectively. Sivas and Diyarbakır did not include any content related to chemistry course in 

OSLEG. It can be concluded that in a significant part of OSLEG, there are not sufficient relations 

between unit/subject, learning outcome and environment for physics and chemistry courses. 

 

Keywords: Out-of-school learning environment guidebook, physics course, chemistry course. 
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ÖZET 

 

Belli bir öğretim programının amaç ve hedeflerine uygun biçimde planlama yapılarak derslerin 

sınıfın duvarları dışında işlenmesi sınıf dışı öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Bu ortamlar bazen 

okul koridorları veya okul bahçesi olabildiği gibi çeşitli kurumlar veya parklar, planetaryumlar, 

sergiler de olabilmektedir. Söz konusu ortamlar bireyin öğreneceği konuyu ilk elden 

deneyimleyip, görüp somutlaştırmasını sağlaması bakımından daha kalıcı öğrenmelere yol 

açmanın yanı sıra, beceri ve kişilik gelişimine de önemli katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda sınıf 

dışı öğretim ortamlarının kullanımı son yıllarda gittikçe önem kazanmakta ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyon belgesinde de açık bir şekilde yer almaktadır. Bu vizyon 

kapsamında il milli eğitim müdürlükleri, öğretmenleri okul dışı ortamlarla buluşturmaya yönelik 

çeşitli faaliyetler planlamaktadır. Bunlardan biri de Rize ilinde yapılan “Okulum Rize” projesidir. 

Proje kapsamında; okul öncesinden liseye kadar tüm branşlardan birer temsilci öğretmenin 

katılımıyla Rize ilindeki çeşitli okul dışı ortamlarla ders kazanımlarının eşleştirilmesine yönelik bir 

kılavuz hazırlama çalışması yapılmıştır. Bu araştırma söz konusu rehber materyalin hazırlanmasına 

emek veren öğretmenlerin okul dışı ortamlara ilişkin görüşlerini farklı boyutları ile ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Nitel paradigmaya uygun olan bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış 

görüşmeler yoluyla toplanmıştır. 20 öğretmen ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanan veriler 

yazıya döküldükten sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu ortaya çıkan kod ve 

kategoriler doğrultusunda sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda milli 

eğitim müdürlükleri, öğretmenler ve araştırmacılar gibi çeşitli paydaşlara önerilerde 

bulunulmuştur. 
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ABSTRACT 

 

Out-of-class learning is defined as the planning of courses outside the classroom walls by 

planning in accordance with the aims and objectives of a teaching curriculums. These 

environments can sometimes be school corridors or school gardens, as well as various 

institutions or parks, planetariums, exhibitions. These environments not only lead to more 

permanent learning, but also contribute to the development of skills and personality in terms 

of experiencing, seeing and concretizing the subject first hand. In this context, the use of out-

of-class teaching environments has become increasingly important in recent years and is 

clearly included in the 2023 educational vision document of the Ministry of National Education. 

Within the scope of this vision, the provincial directorates of national education plan various 

activities aimed at bringing teachers out of school. One of them is the “My School Rize” project 

in Rize. In project scope; A guide was prepared for the matching of course acquisitions with 

various out-of-school environments in the province of Rize with the participation of one 

representative teacher from all branches from pre-school to high school. This study aims to 

present the opinions of the teachers who work on the preparation of this guide material in 

different dimensions. In this study, which is suitable for the qualitative paradigm, the data were 

collected through semi-structured interviews. The data collected through interviews with 20 

teachers were subjected to content analysis after being transcribed. The results were 

interpreted in line with the codes and categories that emerged as a result of the analysis. In 

line with the results of the research, suggestions were made to various stakeholders such as 

national education directorates, teachers and researchers. 

 

Keywords: My School Rize, out-of-school learning, teacher training. 
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ÖZET 

 

Bireyin öğrenmesinde, bilgiyi kalıcı halde sunabilmek açısından uygun teknikleri seçmek 

önemlidir. Günümüzde öğretmenler kalıcı öğrenme sağlayabilmek için birçok yol 

denemektedir. Bu kapsamda önceleri genellikle sınıf içinde olan öğrenme teknikleri artık okul 

dışı öğrenme ortamlarını da içerecek şekilde genişletilmeye başlanmıştır. Okul dışı öğrenme 

ortamları okulun dışında, plan ve amaçlar doğrultusunda düzenlenen etkinlik ve gezilerdir. 

(Laçin ve Şimşek, 2011).   Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı; Rize İl Milli Eğitim Ar-Ge 

birimi tarafından hazırlanan “Okulum Rize Okul Dışı Öğrenme Ortamları” kılavuzuna ilişkin 

öğretmen görüşlerini tespit etmektir.  Çalışmaya 2019-2020 öğretim yılında Rize ilinde görev 

yapmakta olan 50 öğretmen katılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) 

deseninde tasarlanan araştırmada, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış ve yönlendirici 

olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerle bireysel olarak görüşmeler yapılmış ve 

veriler kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. 

Veriler kategoriler halinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları analiz 

aşamasındadır. 
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ABSTRACT 

 

In the learning of the individual, it is important to choose the appropriate techniques in order 

to present the information permanently. Nowadays, teachers try many ways to provide lasting 

learning. In this context, learning techniques, which were generally in the classroom before, are 

now being expanded to include non-formal learning environments. Non-Formal learning 

environments are activities and trips organized outside the school in line with plans and 

objectives. (Lacin and Simsek, 2011). The aim of this research; Rize National Education R & D 

department prepared by the “Okulum Rize Non-Formal Learning Environments” guide is to 

determine the views of teachers. 50 teachers working in Rize province participated in the study 

in 2019-2020 academic year. In the study, which was designed in a phenomenology design, 

one of the qualitative research methods, semi-structured and non-directive interview 

technique was used to collect the data. Individual interviews were conducted with the 

teachers and the data were recorded. Content analysis method was used in the analysis of 

the obtained data. The data were organized into categories and interpreted. The results of the 

research are under analysis. 

 

Keywords: Non-Formal Learning, Teacher, Permanent Learning. 
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ÖZET 

 

İnformal ortamlarda gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencinin kendi hızında bilgi edinmesine 

yardımcı olmakta, öğrenmeyi cesaretlendirmekte ve okuldaki eğitimi desteklemektedir. 

İnformal ortamların bu olumlu etkileri fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve sanat bilgisi gibi 

birçok disiplin alanında görülmektedir. 2018’de, İlçemizde Fatsa Matematik Müzesi kurularak; 

ziyaretçilerimizin okul dışı eğitim ortamında faaliyet gerçekleştirebileceği bir ortam 

oluşturulmuştur. Müzemizde öğrencilerimizin derslerine, diğer ziyaretçilerimizin düşüncelerine 

katkı sağlayacak ve onların hayatın içindeki matematiği deneyimleyebilmesini sağlayacak 44 

adet stant bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu materyallerle yaparak yaşayarak öğrenme, iş 

birlikli öğrenme, soru cevap tekniği, beyin fırtınası, problem çözme yöntem ve tekniklerini 

kullanarak öğrenme fırsatı bulmaktadır. Müzemizde matematiğe dayanan akıl oyunları bölümü 

de bulunmaktadır. Ziyaretçilerimiz müzemizde su doku oyununu materyallerle oynayarak 

rakamlarla kurmakta zorlandığı büyük küçük ilişkisini materyallerle oluşturmaktadır. Yine 

müzemizde değerli bilim adamlarımızın çocuk yaştan itibaren yapmış oldukları çalışmalar ve bu 

çalışmaları gerçekleştirirken tabiattan nasıl faydalandıkları anlatılmaktadır. Müzemizde etkinliğe 

katılan ziyaretçilerimizin farkındalığı artmakta, doğadaki matematiği keşfedebilmesi 

sağlanmaktadır. Müze faaliyetlerinden sonra atölye faaliyetlerimizdeki eğlenceli sunumlarla, 

ziyaretçilerimize ritimle matematik, drama, yaparak yaşayarak öğrenme, işbirlikli öğrenme ve 

problem çözme yöntem ve teknikleri uygulanarak öğrencilerimizin yapılan çalışmalara 

katılımları sağlanmaktadır. Atölyede öğrencilerimiz materyalleri kullanmakta ve derste 

arkadaşlarına sunarak öğrenmeyi pekiştirmektedir. Hatta öğrencilerimizden çalıştıkları 

materyallere bakarak yeni materyal tasarlanmaları istenmekte, onların hayal gücü de işin içine 

katılarak zihinlerinde yer alan öğrenme ağı kuvvetlendirilmektedir. Öğrencilere; Matematik 

dersini sevdirmek amacıyla özel tasarlanmış olan Matematik Müzesi ve Atölyesinde yapılan 

sunumlarla, Müze Defteri yazdırılmakta, öğrencilerimizden matematik dersi konusunda 

düşüncelerini yazmaları istenmektedir. Defterde yazılanlardan yola çıkarak; Ziyaretçilerimizin 

matematiğe bakış açılarının olumlu yönde değiştiği, Matematiğin aslında eğlenceli olduğu, 

Matematik Dersinin bu şekilde anlatılması gerektiği yorumlarının öne çıktığı görülmüştür. 

Matematik öğretiminde, atölyesi şeklinde düzenlenmiş informal öğrenme alanlarının artırılması, 

öğrencilerin model kullanarak problem çözme ve problem kurma becerilerini geliştirmelerini 

sağlayacak ve kavramlar arası bağ kurmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu ortamlar 

öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz, problem 

çözme basamaklarını bu alanda somutlaştırarak öğrencilere aktarabilmeyi öğrenmektedir. 
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ABSTRACT 

 

Activities held in informal environments help students in acquiring information at their own 

pace, encourage learning and boost school education. Such positive effects of informal 

environments are apparent in a number of disciplinary areas such as natural and applied 

sciences, social sciences, mathematics and art. Fatsa Math Museum was founded in 2018 in 

an effort to bring into service an environment where the visitors can carry out outdoor learning 

activities. There are 44 stands deployed in Museum, which are supposed to contribute to the 

students’ learning development and the other visitors’ wisdom through experiencing 

mathematics in life.  In the Museum, the students have a chance to attend to learning activities 

held through various methods and techniques such as learning by doing, cooperative learning, 

brain storming, problem solving and question –answering. In addition, a division of mind games 

is also located in the Museum, where the visitors have an opportunity to build big/little 

relationship through playing Sudoku with concrete materials instead of mental process of 

numbers.   Moreover, our well-known scientists, their works including the ones completed during 

childhood and how they made use of nature on their works are also exhibited in the Museum. 

The activities held in the Museum provide the visitors with enhanced awareness by exploration 

of maths in nature. Following the Museum activities, the visitors participate in workshop activities 

of entertaining presentations consisting of various teaching methods and techniques such as 

drama, math-through-rhythm, learning by doing, cooperative learning and problem solving. 

The students, actively using the materials in the Museum, boost their skills at giving presentations 

to their peers at school. In addition, the students are also asked to design new materials inspired 

by the equipment they see in the Museum, which leads to empowered network of learning in 

their minds. Having attended to Math Museum and Workshop activities aiming to promote 

interest on Math, the students are also supposed to take down their thoughts on Math in writing 

on the Museum Record Book, where the most common comments are as follows: Positively 

reshaped point of view towards Math, Mathematics is basically entertaining, Math should be 

taught through the ways exhibited in the Museum. Increasing the number of informal 

environments designed as math workshops will lead to a development of students’ skills on 

problem solving through modeling and contribute to their conception of interconnection of 

math notions. In this environment, the teachers are able to find an opportunity not only to learn 

and concretize steps of problem solving but also to transfer them to their pupils, which results in 

professional development of teachers in this context. 

 

Keywords: Outdoor learning, mathematics, museum, technique, method. 
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ÖZET 

 

eTwinning, 33 Avrupa Birliği program ülkesi ile 6 program dışı ülkenin katılım ile oluşturulmuş bir 

çevrimiçi informal öğrenme ortamıdır. Türkiye’nin 2009 yılından beri içerisinde yer aldığı 

eTwinning, öğrenci, öğretmen ve idarecilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak projeler 

geliştirdiği ve iletişim kurduğu çok amaçlı bir platform sağlamaktadır. Dünya çapında 

573000’den fazla öğretmenin kayıtlı olduğu eTwinning portalı,  31314 proje ve 174209 kayıtlı 

öğretmen sayısı ile Türkiye’de oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. İşbirlikli öğrenmeyi temele 

alan eTwinning, Avrupa çapında öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurmalarına, 

fikirlerini paylaşmalarına ve ortak projeler geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. eTwinning’te, 

öğretmenler ve öğrenciler birlikte çalışma ve 21. yüzyıl becerilerini edinme imkânı 

bulmaktadırlar. eTwinning projelerinin yürütüldüğü okullarda sadece projeye katılan öğretmen 

ve öğrenciler değil, okuldaki diğer öğretmenler, öğrenciler ve idareciler de sürece dâhil 

olmakta ve etkileşimde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Nevşehir ilinde Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda görev yapmakta olan ve görev yaptığı okulda öğretmenler 

tarafından en az bir kez eTwinning projesi yürütülmüş okul yöneticilerinin eTwinning projeleri 

hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi işbirliği, eTwinning, Avrupa eğitim topluluğu, okul yöneticisi. 
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ABSTRACT 

 

eTwinning, consisting of 33 European Union program countries and 6 non-program countries, is 

an online informal learning countries. eTwinning, in which Turkey has been involved as of 2009, 

provides a multi-purpose platform where students, teachers and administrators develop and 

communicate projects using information and communication Technologies. eTwinning portal, 

where there are more than 573.000 registered teachers around the world, is widely used in 

Turkey with 31314 projects ve 174209 registered tecahers. Based on cooperative learning, 

eTwinning allows teachers and students across Europe to communicate with each other, share 

ideas and develop joint projects. Teachers and students find the opportunity to work together 

and acquire 21st century skills in eTwinning. In schools where eTwinning projects are carried out, 

not only the teachers and students involved in the project, but also other teachers, students 

and administrators in the school are involved and interact. The aim of this study is to determine 

the opinions of the school administrators who work in institutions affiliated to the Nevşehir 

National Directorate of Education and whose teachers carried out at least one eTwinning 

project. 

 

Keywords: Online cooperation, eTwinning, European education community, school 

administrator. 
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ÖZET 

 

2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan e-

Twinning portalı, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan 

Erasmus+'a entegre edilmiştir. Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning; 

işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, iletişim kurmak, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en 

heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, 

okullarda çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform 

sunar. Merkezi Destek Servisi, Avrupa'daki okullar ve Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası 

işbirliğinden oluşan eTwinning, European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Öğretmenleri 

ve öğrencileri geliştiren eTwinning platformu, öğrencilere okul dışı ortamlarda farklı aktiviteler 

yapmaya olanak sağlıyor. Amacımız; okul dışında etkinlikler yapabildiğimiz eTwinning portalının 

faydalarını tespit etmektir. Projeler kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerde 

yaparak yaşayarak öğrenme metodu kullanılmıştır. Projelerin konularına göre okul dışı öğrenme 

ortamları tespit edildi ve etkinliklerle ortamlar ilişkilendirildi. Bu çalışmada Nevşehir İli Genelinde 

2017-2019 yılları arasında e-Twinning faaliyetleri incelenerek, İngilizce öğretiminde bu 

faaliyetlerin teknoloji kullanımına katkısı, proje yürüten öğretmenlerin görüşlerine göre ortaya 

konulmuştur. Araştırmanın sonucunda, öğretmenler e-twinning çalışmalarının; dil yeteneklerini 

geliştirme, teknolojiyi etkin biçimde kullanma, kendilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıma ve 

derslerle ilgili olan farklı yerlerde aktif katılıma faydalı olduğunu açıklamışlardır. Ayrıca 

öğrencilerin okul haricinde yapılan etkinliklere daha etkin katıldıkları ve kalıcı öğrenmeye 

faydası olduğu gözlemlenmiştir. eTwinning’in sıradan olmayan proje yapma alanları 

hayalgücünü geliştirdiği için Nevşehir ilinde yapılan proje sayısı artmıştır. Bu araştırma ile 

eTwinning’in okul bahçesi, kütüphane, müze ya da başka bir ülke gibi çok çeşitli öğrenme 

alanları olduğu açıkça görülüyor. 

 

Anahtar Kelimeler: eTwinning, Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Proje, Avrupa. 
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ABSTRACT 

 

In 2005 eTwinning Portal which was initiated as the main action of e-learning programme of 

Europe Commision, it has been integrated to Erasmus+ that is the EU Education, Teaching, 

Youth, Sports Programme since 2014.eTwinning is a community constituted for schools in 

Europe, presents a platform to the staff who work at schools (teachers, students, librarian etc.) 

to collaborate, improve projects, communicate, share, shortly; to feel the most exciting 

learning community in Europe and to be a part of this community. eTwinning which is formed 

with an international collaboration of Central Support Service, schools in Europe and Europe 

Education Ministry is directed by European Schoolnet. The portal of eTwinning that develops 

the teachers and the students, provides opportunities of doing different activities in informal 

learning platforms. Our aim is determining the benefits of eTwinning portal on which we can do 

out of school activities. Many kind of activities were done within projects. In these activities the 

method of learning by doing was used. The informal learning platforms were determined 

according to subjects of projects and the activities were associated with the learning platforms. 

In this study, in Nevşehir province-wide, examining the eTwinning activities between the years 

of 2017-2019,contribution of these activities to using technology in English Teaching is revealed 

according to opinions of the teachers who have carried out projects. The numbers of projects 

that have been done in Nevşehir increased, that’s why extraordinary project doing platforms 

of eTwinning improves the imagination. As a result of the research, the teachers have clarified 

that eTwinning activities are beneficial for developing language skills, using the technology 

actively, improving themselves, identifying different cultures, active participation in different 

places about lessons. Also it was observed that the students joined more efficient to the 

activities done out of school and this has a positive impact to permanent learning. 

With this research, it is clearly seen that eTwinning has many kind of learning areas like school 

garden, library, museum or another country. 

 

Keywords: eTwinning, Informal Learning Platforms, project, Europe. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın genel problemi  “İlköğretim matematik öğretmenlerini adaylarının sınıf dışı 

öğrenme ortamlarından biri olan müze eğitimi mesleki gelişim programında edindikleri bilgiler 

nelerdir? şeklindedir. Araştırma tasarım tabanlı bir çalışmadır. Çalışmanın katılımcıları amaçlı 

örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Katılımcılar yedi üçüncü sınıf ilköğretim matematik 

öğrencisinden oluşmaktadır.  Çalışmada öğretim üyesi tarafından müze eğitimi üzerine bir 

seminer, Rahmi Koç Müzesi eğitim programları bölümünden 6 kişinin üniversiteye davet edilerek 

yapılan panel ve yedi öğrencinin 10 haftalık müze eğitimi deneyimlerinden oluşmaktadır. 

Çalışmada veri toplama araçları olarak,  ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı 

öğrenme ortamlarından biri olan müze eğitimi hakkındaki görüşleri, program değerlendirmeleri 

için öğrencilerin haftalık günlükleri, öğrencilerle yapılan haftalık görüşmelerde alınan ses 

kayıtları, öğrencilerin uygulamalarındaki videolardan oluşmaktadır. Öğrencilerin günlükleri, ses 

kayıtları ve sunum videoları içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmacı tarafından tasarlanan 

müze eğitimi aracılıyla mesleki gelişim programı ön bilgilendirme- gözlem- deneyim ve 

değerlendirme aşamalarında gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ön bilgilendirme aşamasında; okul- 

müze işbirliği içinde yürütülen projeler, okul bünyesinde öğrencilerle müze gezisi için alınması 

gereken izinler, hazırlıklar, müze etkinliği sırasında yapılması gerekenler, müzeden sonra 

yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, bu 

aşamanın ardından müzenin matematik atölyesinde yapılan etkinliklere daha detaylı 

öğrenmek istemişlerdir. Gözlem aşamasında, öğretmen adayları matematik atölyesindeki 

etkinliklerin ve materyallerin öğrencilerin seviyelerine göre anlatımı, bilim tarihinin etkinliklere 

dâhili, öğrencilerin ilgilerini matematik konularına çekmek için stratejiler, öğrenci gruplarındaki 

farklılıkların gözlenmesi gibi konularda bilinçlendiklerini ifade etmişlerdir. Deneyim aşamasında, 

öğrenciler özel öğretim yöntemleri dersinde edindikleri teorik bilgileri okul dışı ortamda pratiğe 

dökme imkânı bulmuşlardır. Öğrenciler ayrıca bu aşamada matematik atölyesinde bulunan 

malzemeleri yaş gruplarına göre bilim tarihi entegresi yaparak etkinliğe dönüştürmüşlerdir. 

Öğrenciler bu aşamada öğrencileri öğrenmeye motive etmenin öğrenmede çok etkili 

olduklarını belirtmişlerdir. Yaptıkları uygulamalarla, kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini 

belirtmişlerdir. Değerlendirme aşamasında ise öğretmen adayları uyguladıkları dersler hakkında 

yansıtıcı görüşlerini ifade etmiş ve uyguladıkları dersin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemişlerdir 

Öğrenciler müze eğitim programında ve öğretmen eğitimi programında geliştirilmesi gereken 

noktaları belirlemişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, müze eğitimi, pedegojik alan bilgisi. 
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ÖZET 

 

Araştırmanın amacı, Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi’ne Bilimsel Bir Gezinti projesinde 

gerçekleştirilen öğretim uygulamalarının değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak Ali 

Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen öğretim uygulamalarına yönelik ilkokul (5.sınıf) 

ve ortaokul (6., 7. ve 8. Sınıf) öğrencilerinin beklentileri ve öğrenmelerine etkileri incelenmiştir. 

Proje araştırması kapsamındaki öğretim programına Kemaliye ili ve çevresinden toplam 41 kız, 

41 erkek olmak üzere toplam 82 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerinin yaşları 10 ile 15 arasında 

değişmekle birlikte çoğunluğu 11 yaşındadır. Öğrencilerin çoğunluğu il/ilçe gezisi olarak okul 

dışındaki bir ortamda bulunmuşlardır.  Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı 

sıralı desen türündedir. Veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli mini test ve iki yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel bulgulara göre bir informal öğrenme ortamı 

olarak Doğa Tarihi Müzesi’nde ki öğretim uygulamalarının öğrenci öğrenmelerindeki etkisi 

anlamlıdır (p>0.05). Nitel bulgular açısından uygulama öncesinde öğrenciler Doğa Tarihi 

Müzesin’ de en çok hayvan, fosil, böcek ve taş gibi varlıkları görmeyi tahmin ettikleri, farklı şeyleri 

görmek, öğrenmek ve mikroskop ile inceleme yapmak gibi eylemleri yapmayı planladıkları ve 

hislerini daha çok olumlu duygular (mutluluk, heyecan, güzel, eğlenceli, iyi vs.) ile açıkladıkları 

belirlenmiştir. Uygulama sonrasında ise görme ve öğrenme beklentisi içerisinde oldukları 

hayvan, fosil ve böcek gibi kavramları daha sıklıkla bahsettikleri ve uygulama öncesine kıyasla 

çok daha fazla kavrama (Uygulama Öncesi: 17 kod; Uygulama sonrası: 49 kod) yer verdikleri 

belirlenmiştir. Hem nitel hem nicel bulgulara göre, öğrencilerin bir informal öğrenme ortamında 

gerçekleştirilen öğretim uygulamalarında beklentilerinin karşılanmasının, onların 

öğrenmelerinde pozitif yönde olumlu bir etki yaratması ile açıklanabilir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesi 

kapsamında bilim merkezi ve planetaryumda gerçekleştirilen uygulamaların, öğrencilerin okul 

dışı öğrenme ortamlarına yönelik algılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini araştırmak 

amaçlanmıştır. Ayrıca uygulamaların öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik 

algılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisinin kalıcılığı belirlenmek istemiştir. Çalışma grubunu 

bir devlet okulunda öğrenim gören 42 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 24 kişilik kısmı 

(14 erkek, 10 kız) deney grubunu, 18 kişilik kısmı (10 erkek, 8 kız) ise kontrol grubunu 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada deneysel araştırma modelinden ön test- son test kontrol gruplu 

yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda bulunan 18 öğrenci ile programın ön 

gördüğü şekilde sadece sınıf ortamında fen bilimleri dersi yürütülmüştür. Kontrol grubundan farklı 

olarak deney grubunda bulunan öğrencilerle sınıf içi fen bilimleri dersinin haricinde Konya Bilim 

Merkezi’ne gezi düzenlenmiş ve ünite kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Nicel 

verilerin elde edilmesinde “Fen Bilgisi Tutum Ölçeği” ve “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik 

Algı Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Bu ölçekler ön test son test ve son testten 3 ay sonra izleme 

testi olarak uygulanmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda bilim merkezinde gerçekleştirilen 

uygulamaların öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik algılarını ve fene yönelik 

tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu etkinin kalıcılığının belirlenmesi amacıyla 3 

ay sonra yapılan izleme testinde öğrencilerin fene yönelik tutumlarının kalıcı olmadığı ancak 

okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik algılarının ise kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, bilim merkezi, algı, tutum, kalıcılık. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study is to investigate the effect of the applications performed in Science Center 

and Planetarium within the unit “Solar System and Beyond” in Science course to the students” 

perceptions directed to the out of school learning settings and their attitude towards the 

course. In addition, it was aimed to determine the permanence of the effects of the 

applications on the students' perceptions directed at out-of-school learning settings and 

attitudes towards the course. The study group consisted of 42 students from a public school. 24 

of the students (14 boys and 10 girls) are the experimental group and 18 of them (10 boys and 

8 girls) are the control group. A quasi-experimental pattern with preliminary test – proof positive 

control group was used as an experimental research model in this study. As the programme 

foresees, Science course was taught only in class with 18 students in control group. As distinct 

from the control group, a trip was arranged to Konya Science Center except from Science 

course with the students in experimental group and various events were performed as part of 

unit. For getting the quantitive datas “Sciences Attitude Scale” and “Perception Directed at 

Out-of-School Learning Settings Scale” were used. These scales were applied as preliminary 

test, proof positive and tracing test following 3 months after proof positive. As a result of the 

analysis of quantitative data, it was specified that the applications performed in Science 

Center affected the perception of the students directed at out-of-school learning settings and 

their attitude towards the Science course positively. A tracing test was done after 3 months in 

order to specify the permanence of this effect and it was extrapolated that students’ attitude 

towards Science course was not permanent but their perception directed at out-of-school 

learning settings was permanent. 

 

Keywords: Out-of-school learning, science center, perception, attitude, permanence. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, lisans düzeyinde teknoloji ile zenginleştirilmiş etkinlikler ile yürütülen Astronomi 

dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yöntemlerinden bütüncül tek durum desenin kullanıldığı çalışma, 2015-2016 eğitim ve öğretim 

yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıfında 

öğrenim gören öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. On hafta süren uygulamada Astronomi dersi 

teknoloji ile zenginleştirilmiş etkinlikler ile yürütülmüştür. Bu etkinliklerin kapsamını; video, 

animasyon, simülasyon, powtoon, QR kodlar ile gerçekleştirilen etkinlikler, space 4D, sky view 

free mobil uygulama, sky map mobil uygulama, stellarium ve mobil planetaryum 

oluşturmaktadır. Mobil planetaryum etkinliği dışındaki diğer uygulamalar sınıf içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 34 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Uygulamaya katılan 34 öğretmen adayının 19’u ile uygulama sonrasında yarı yapılandırılmış 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından oluşturulan görüşme formu açık uçlu 

sorulardan oluşmaktadır. Beş başlık altında toplanan görüşme sorularının birinci bölümünde 

öğretmen adaylarının “QR kod uygulaması ile ilgili görüşleri”, ikinci bölümünde “video, 

animasyon ve simülasyon ile ilgili görüşleri”, üçüncü bölümünde “stellarium ve planetaryum ile 

ilgili görüşleri”, dördüncü bölümünde “space 4D ve sky map mobil uygulamaları ile ilgili 

görüşleri” ve beşinci bölümünde genel olarak “teknoloji ile zenginleştirilmiş olarak yürütülen 

astronomi dersine ilişkin görüşleri” belirlenmeye çalışılmıştır. Oluşturulan gözlem formu için uzman 

görüşleri alınarak formun son hali oluşturulmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik 

analizi yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel analiz ile özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizi 

ile derinlemesine analiz edilerek kategorilere ve kodlara ulaşılmıştır. Verilerin betimsel analizi 

sonucunda öğretmen adaylarının, gerçekleştirilen uygulamalar ile astronomiye yönelik 

ilgilerinde artış olduğunu belirttikleri, kalıcı öğrenmelerin oluşmasında ve kavram yanılgılarının 

farkına varmalarında uygulamaların olumlu etkisinin olduğunu ve bu yanılgıları düzeltmek için 

fırsat bulduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca Astronomi dersinde etkinliklerin merak 

uyandırdığını, onları heyecanlandırdığını, dikkatlerini çektiğini ve motivasyonlarını arttırdığını 

ifade etmişlerdir. Görüşme verilerinin içerik analizi ile dört kategori belirlenmiştir. Bu kategoriler 

“kavramsal anlama”, “Astronomi’ye yönelik ilgi”, “Astronomi’ye yönelik tutum” ve “mesleki 

gelişime katkı” şeklindedir. 
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ABSTRACT 

 

In this study, it is aimed to determine the opinions of prospective teachers about Astronomy 

course carried out with activities enriched with technology at the undergraduate level. The 

study, which uses a holistic single case-study design, was conducted with the fourth-year 

students of science teaching faculty of a state university in the spring term of 2015-2016 

academic year. The ten-week Astronomy course was conducted with technology-enriched 

activities. The scope of these activities; video, animation, simulation, powtoon, QR codes, 

space 4D, sky view free mobile application, sky map mobile application, stellarium and mobile 

planetarium. Other applications outside the mobile planetarium activity were implemented in 

the classroom. The study group consisted of 34 prospective teachers. Semi-structured interviews 

were conducted with 19 of 34 pre-service teachers. The interview form formed by the 

researcher consisted of open-ended questions. In the first part of the interview questions 

gathered under five headings, it is aimed to determine; the views of teacher candidates about 

“QR code application”, in the second part “views on video, animation and simulation”, in the 

third part “stellarium and mobil planetarium”, in the fourth part “space 4D and sky views” in 

the, of the students on the fifth part of the study “astronomy course carried out enriched with 

technology map”. The final version of the form was formed by taking expert opinions for the 

observation form. Descriptive and content analysis methods were used for data analysis. The 

data summarized and interpreted by descriptive analysis were analyzed in depth by content 

analysis and categories and codes were reached. As a result of the descriptive analysis of the 

data, it was seen that the prospective teachers stated that their interest in astronomy was 

increased with the practices performed, and that they had a positive effect on the formation 

of permanent learning and awareness of misconceptions and that they found the opportunity 

to correct these misconceptions. In addition, they stated that the activities in the Astronomy 

course aroused curiosity, excited them, attracted their attention and increased their 

motivation. Four categories were identified by content analysis of interview data. These 

categories are “conceptual understanding”, “interest in astronomy”, “attitude towards 

astronomy” and “contribution to professional development”. 

 

Keywords: Science teaching, Astronomy teaching, technology, prospective teachers. 
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ÖZET 

 

Günümüzde öğrenme, kitapla ya da okulla sınırlı değildir. Öğrenme her yerde 

gerçekleşmektedir. Çağdaş öğrenme anlayışı, bireyin aktif olmasını gerektirir. Birey, öğrenirken 

dilini kullanır, sosyal bir etkinlikte yer alır. Çağdaş öğrenme anlayışında informal öğrenmenin ve 

müze eğitimlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Günümüzde insan yaşamı giderek 

uzamaktadır. Bu durum,  yaşam boyu eğitimin önemini daha da arttırmaktadır. Müzeler, tüm 

dünyada yaşam boyu eğitimin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ülkemizde de müze eğitimi 

yaşam boyu eğitimin sağlanmasında giderek daha çok önem kazanmaktadır. Müzeler bu 

anlamda duvarsız sınıf olarak tanımlanır. İnformal eğitim en genel ifadeyle herhangi bir 

yapılandırmaya maruz kalmadan, sonuçları önceden öngörülmeyen, genel olarak kişilerin 

çevrelerinden veya kendi deneyimleriyle elde etmiş oldukları bilgi kazanma sürecine denir. Bu 

açıdan arkadaş çevresi, sokak, iletişim araçları, aile ortamlarında gerçekleşebilirler. Müze 

eğitimi ile informal eğitimin benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? sorusu, bildirinin temel problemini 

oluşturmaktadır. Bildiride ilköğretim birinci kademe, beliren yetişkin ve sağlıklı ileri yetişkin 

gruplarında gerçekleştirilen üç müze eğitimi ele alınmış ve informal eğitim ile müze eğitiminin 

benzerlikleri ile farklılıkları karşılaştırılmıştır. Bildiride müze eğitimi ve informal eğitimde müzelerin 

önemi üzerine farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

Today, learning is not limited to books or schools. Learning takes place everywhere. 

Contemporary understanding of learning requires the individual to be active. The individual 

uses his / her language while learning and takes part in a social activity. Informal learning and 

museum education play an important role in contemporary learning. Nowadays human life is 

getting longer. This increases the importance of lifelong education. Museums are indispensable 

part of lifelong education all over the World. In our country, museum education is becoming 

more and more important in providing lifelong education. In this sense, museums are defined 

as classes without wall. Informal education is the process of acquiring knowledge, which is 

obtained by individuals with their own experiences. Informal education can take place in the 

group of friends, at the street, around the family environment. What are the similarities and 

differences between museum education and informal education? is the main problem of the 

paper. In this paper, three museum educations were discussed and the similarities and 

differences of informal education and museum education were compared. This paper aims to 

raise awareness on the importance of museums in museum education and informal education. 

 

Keywords: Museum, museum education, lifelong education, informal education. 
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ÖZET 

 

Bilindiği üzere eğitim araştırmaları öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenme sürecini hangi 

faktörlerin etkilediğini ve öğrenme ilkelerinin öğrenme ortamlarında nasıl uygulandığını 

incelemekte ve etkili bir öğrenme süreçlerinin tasarlanmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 

farklı öğrenme teorileri ve yaklaşımları ileri sürülmüştür. Didaktik öğrenme teorilerinden biri olan 

didaktik durumlar teorisi de birey ile öğrenilecek durum/nesne arasında kurulan ilişkileri ve bilgi 

alış-verişi sürecini inceleyerek öğrenme sürecini açıklamaya çalışmaktadır. Benzer şekilde, 

öğrenme stilleri ise, bireylerin nasıl öğrendiği ve öğrenilecek nesne/durum ile nasıl ilişki kurulması 

gerektiği hususlarına cevap arayan bir yaklaşımdır. Didaktik durumlar teorisi ve öğrenme stilleri 

yaklaşımının bir arada kullanılmasının bireye özgü bir öğrenme ortamı sunacağı ve bireyin bilgiyi 

zihninde yapılandırması ile kalıcı bilgiler edinmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

bağlamda, bu çalışmada didaktik durumlar teorisi ve öğrenme stilleri yaklaşımı çerçevesinde 

elektrik akımı konularına yönelik adidaktik öğrenme ortamlarının tasarlanması 

amaçlanmaktadır. Öğrenme ortamlarının tasarımı sırasında didaktik durumlar teorisi altında yer 

alan adidaktik öğrenme ortamlarından yararlanılmıştır. Adidaktik öğrenme ortamları 

tasarlanırken yapılan ön hazırlık analizleri olarak; mevcut öğrenme ortamları hakkında bilgi 

edinilmiş, öğrenme ortamına katılacak öğrencilerin hangi ön bilgilere sahip olabileceği 

belirlenmiş, öğrenme ortamında işlenecek konulara ilişkin literatür ve kaynak kitaplar incelenmiş 

ve öğrenme ortamına katılacak öğrenci profili ortaya çıkarılmıştır. Öğrenme ortamının tasarımı 

için ise, bu analizlerden yola çıkılarak didaktik değişkenler belirlenmiştir: Genel (makro) 

değişkenler ve yerel (mikro) değişkenler. Beş evreden oluşan adidaktik öğrenme ortamlarına ön 

hazırlık analizleri ve didaktik değişkenler çerçevesinde doğru akım, elektromanyetik indüksiyon 

ve alternatif akım konuları için tasarlanmıştır. Adidaktik öğrenme ortamlarının tasarımının 

ardından, ortamların öncü analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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1 Bu çalışma ilk yazarın “Elektrik Akım Konusuna Yönelik Tasarlanan Adidaktik Öğrenme Ortamlarının Lisans 

Öğrencilerinin Zihinsel Modellerinin Gelişimine Etkisi” isimli doktora tezinden üretilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

As it is known, the aim of the researches in educational field is to find out how a more effective 

learning process will be provided by examining how to realize the learning, which factors affect 

the learning process and how learning principles are applied in the learning environments. In 

this context, different learning theories and approaches have been proposed. Theory of 

didactic situations, which is one of the didactic learning theories, tries to explain the learning 

process by examining the relations and information exchange process established between 

the individual and the situation / object to be learned. Similarly, learning styles are an approach 

that seeks answers to how individuals learn and how to relate to the object / situation to be 

learned. It is thought that the use of theory of didactic situations and learning styles approach 

together will provide an individual learning environment and will contribute to the individual's 

acquisition of permanent information with more robust structuring of knowledge in his mind. In 

this context, in this study, it is aimed to design adidactic situations related to electric current 

subjects within the framework of theory of didactic situations and learning styles approach. In 

the design of learning environments, adidactic situations under theory of didactic situations 

were utilized. As preliminary analysis made when designing adidactic situations; information 

about the current learning environments was obtained, which preliminary knowledge could 

be determined by the students who will participate in the learning environment, literature and 

reference books related to the subjects to be covered in the learning environment were 

examined and the profile of the students to participate in the learning environment was 

revealed. For the design of the learning environment, didactic variables were determined 

based on these analysis: General (macro) variables and local (micro) variables. It is designed 

the adidactic situations in five phase for electrical current topics including direct current, 

electromagnetic induction and alternating current within the framework of preliminary analysis 

and didactic variables. Following the design of adidactic situations, pioneering analysis of the 

situations was carried out. 

 

Keywords: Physics education, adidactic situation, design of learning environment, learning 

style. 
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ÖZET 

 

Okulların en önemli paydaşları öğrencileridir. Öğrencilerin okullarından memnun olmaları, 

okullarını sevmeleri, orada mutlu olmaları kendilerini okula ait hissetmeleri istenir. Çünkü okulunu 

sevmeyen, okulunda mutlu olmayan öğrenci, Eğitim Öğretimi de sevemez dolayısıyla 

yaşamında kendisine lazım olacak bilgilere de sahip olamaz. PISA 2015 araştırması verilerine 

göre Türkiye’de öğrencilerin yüzde 61.4’ü kendilerini okula ait hissettiklerini belirtti. Ayrıca 

okulumuzda 23/03/2015'te 190 öğrenciye uyguladığımız ankette, %85'i öğrencilerimizin sınıfları 

sevmedikleri, bu alanlarda mutlu olmadıkları ayrıca okulu bir yaşam alanı olarak görmedikleri 

ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan bakıldığında öğrencilerin mutlu olabilecekleri okul ortamlarının 

oluşturulması ve bu ortamların yapılandırılması gerekmektedir. Okulu Hayatın içinde Hayat da 

okulun içine almamız gerekiyor. Okulun her yanını yaşam alanına ve bu alanları sınıfımızla bir 

yaşam bağına çevirmeliyiz. Bizler çocuklarımızın, rahat, mutlu ve huzurlu hissettikleri yaşam 

alanlarını genişleterek,  yansıtıcı öğretmen modeli ile bu alanları "Yaşam Alanı Ağına 

dönüştürdük. Öğrencinin ilgisini canlı tutma olanağı veren,  Yaşam Alanları Ağımız ile 

çocuklarımıza fiziki olanaklar sağlayarak, zihni dinamik tutan ve birçok kanala hitap eden 

materyallerle algılama ve derse katılımı en üst düzeyde tutarak öğrenme verimliliğini artırmayı 

istedik. Bizler okulumuzun içinde çocuklarımız için yaşam alanları oluşturduk. Bu alanlar: "Yaşa-

Eğlen-Öğren, Küçük Dostlarımızla Fabl, Yaşayan Atölye" alanlarıdır. Sınıf derslerimizi dersin 

yapısına uygun, bu yaşam alanlarına bağlı olarak farklılıklar katarak bu alanlarda işledik. Okulda 

ortam zenginliğini, yaşam alanlarını genişleterek, uygulamalarımızı yaşama dönük yenilikçi bakış 

açılarıyla sunup dinamik motiveyi artırıcı etkinliklerle kurguladık. Yaşam alanları arasındaki bağı 

ise bilgisini uygulamaya yansıtan, Yansıtıcı-Uygulayıcı öğretmen modellerimiz ile sınıf ile yaşam 

alanları arasında bağ kurduk. Bu yaşam alanlarında, yaparak yaşayarak öğrenme metodunu 

kullanarak, öğrenmeyi daha zevkli ve verimli hale dönüştürdük. Öğrencilerimizin kendilerini 

doğal alanlarında hissetmelerini, hareketlerini kısıtlamadan öğretmen-öğrenci-veli etkileşimini 

sağladık. Amacımız; çocuklarımızın mutlu olacakları yaşam alanlarını kullanarak, öğrencilerin 

kendi zekâ alanlarını keşfetmelerini, öğrenme başarısını sosyalleşmeyi geliştirerek artırmasını 

sağlamaktır. Bu alanların okulda varlığı Eğitim sistemimiz ile okula erken yaşta başlayan 

öğrencilerimizin de ev ortamında okul ortamına alışmaya çalışırken yumuşak geçiş sağlayacak 

alanlar olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Okulda Yaşam alanları, Yaşayan Atölye, Fabl alanı, okul dışı öğrenme, lastik 

parkur. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin kimya öğretiminde kullanılan sınıf dışı öğrenme ortamları 

ile Trabzon iline yönelik hazırlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda yer alan kimya 

dersine yönelik kazanım-mekân ve örnek etkinlikler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. 

Araştırmaya Trabzon ilindeki liselerde görev yapan 14 kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda öğretmenlerle çevrimiçi görüşme tekniği kullanılarak mülakat yapılmıştır. Çalışmada, 

10 açık uçlu sorudan oluşan “Öğretmenlerin Sınıf Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri” 

formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz tekniğinden yararlanılarak 

çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, kimya öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme ortamları olarak 

çoğunlukla fabrikalar, arıtma tesisleri, bilim sanat merkezi, sanayi kuruluşları, üniversiteler, 

laboratuvarlar ve okul bahçesi gibi ortamları örnek olarak verdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin, 

bu ortamların kimya öğretimi açısından uygun olduğunu düşünme nedenleri arasında 

öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, kimyanın günlük hayatla olan ilişkisi, kalıcı 

öğrenmeyi teşvik etmesi gibi nedenler yer almaktadır. Öğretmenlerin 6’sı sınıf dışı öğrenme 

ortamlarından yararlanmadıklarını ifade ederken 8 öğretmen arıtma tesisi, laboratuvar, doğa 

gezisi ve bilim şenliği gibi sınıf dışı öğrenme ortamlarını kullandıklarını belirtmiştir. Belirtilen 

ortamların bazıları öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılırken bazıları bir ya da iki kez 

kullanılmıştır. Öğretmenlerin %50’si bu ortamlardan yeterince yararlanıldığını düşünürken diğer 

yarısı yeterince fayda sağlanamadığını düşünmektedir. Öğretmenlere bu ortamların avantajları 

sorulduğunda, pratik işlevlerinin olması, öğrencilerin kimyanın hayatın her alanında olduğunu 

görmelerini sağlaması gibi yanıtların yanı sıra öğrencilerin sosyalleşmelerine de katkı sağlaması 

yanıtını vermişlerdir. Dezavantajları olarak bu ortamlarda zaman kaybının oluşu, sınıf 

hâkimiyetinin güçlüğü ile çevre ve bürokratik sorunlar gibi yanıtlar verilmiştir. Sınıf dışı öğrenme 

ortamlarının daha işlevsel bir biçimde kullanılması için bu alanda yapılmış bilimsel çalışmaların 

daha fazla olması, gezilerin daha az öğrenci ile gerçekleştirilmesi, ulaşım problemlerinin okul 

idaresi tarafından giderilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur. Öğretmenlerin bir kısmı kılavuzu 

henüz incelemediğini belirtirken diğer kısmı da uygulamada güçlükler yaşanacağını belirtmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu, kimya öğretimi, okul dışı öğrenme 

etkinlikleri. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the views of teachers about out-of-school learning 

environments used in chemistry classes and learning outcomes, informal learning environments 

and sample activities in the guidebook prepared for Trabzon province. The sample of the 

present study consisted of 14 chemistry teachers in high schools in Trabzon. In this context, the 

teachers were interviewed using the online interview technique. In the study, “Teachers' 

Perceptions of Out-of-School Learning Environments” form, which consisted of 10 open-ended 

questions, was used as data collection tool. Data were analyzed by using descriptive analysis 

technique. As a result of the study, it was seen that chemistry teachers cited factories, 

treatment plants, science and arts center, industrial establishments, universities, laboratories 

and school garden as examples for out-of-school learning environments. Among the reasons 

why teachers think that these environments are suitable for chemistry teaching are the 

students' learning by doing and living, the relationship between chemistry and daily life and 

encouraging permanent learning. While 6 of the teachers stated that they did not benefit from 

out-of-shool learning environments, 8 teachers stated that they used out-of-school learning 

environments such as treatment plant, laboratory, nature trip, science fair. Some of the 

environments mentioned are used frequently by teachers, but others were used once or twice. 

50% of the teachers think that they have benefited from these environments and the other half 

think that they have not benefited enough. When teachers were asked about the advantages 

of these environments, they answered that they had practical functions, and help students to 

see that chemistry is everywhere in life, as well as contributing to the socialization of students. 

Loss of time, difficulties in classroom management and bureaucratic and environmental 

problems were expressed as disadvantages of these environments. In order to use the out-of-

school learning environments in a more functional way, the teachers made recommendations 

such as conducting more scientific research in this field, visiting the environment with fewer 

students, and providing transportation by the school administrations. Some of the teachers 

stated that they have not reviewed the guidebook yet, while others stated that there would 

be difficulties in implementation. 

 

Keywords: Out-of-school learning environments guidebook, chemistry teaching, out-of-school 

learning activities. 
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ÖZET 

 

İnsanoğlu her zaman çevresinde olup biten olayları merak etmiş, araştırmış ve açıklamaya 

çalışmıştır. Elde ettiği bilgileri sözlü ve yazılı yollarla diğer insanlarla paylaşmıştır. İnformal bilim 

çevreleri- hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, planetaryumlar, bilim merkezleri, müzeler, bilim 

kampları- son yıllarda bu paylaşımın toplumsal çerçevede yapıldığı alanlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. (Ertaş, Şen-2011). Çocukların çevre bilincine küçük yaşta sahip olmalarını 

sağlayarak bilinçlendirme yapılması toplumun en önemli görevlerinden biridir.  Çevre bilincinin 

kazanılması ve bunun kalıcı olmasını sağlamak için öğretmenlerin farklı yöntem ve tekniklere 

başvurmaları gerekmektedir. Ülkemizde, çevre içerikli konular genellikle ilköğretimde fen bilgisi, 

hayat bilgisi ve sosyal bilgiler gibi derslerle birlikte verilmektedir. Bu derslerin içeriklerine 

baktığımızda fen ve teknoloji dersinin diğer derslere göre çevre bilincini daha yoğun verdiği 

görülmektedir. Sulak alanlar, etrafında özellikle göç eden birçok kuş, balık, memeli,  suda ve 

karada yaşayan hayvan türlerinin de barınabildiği değerli alanlardır. Endemik türler de bu 

alanda mevcuttur. Ayrıca alan sahip olduğu doğal güzellikler bakımından da ekoturizm, doğa 

fotoğrafçılığı ve doğaseverler için de büyük öneme sahiptir. Sultan Sazlığı konumu İç Anadolu 

Bölgesi’nin Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde Kayseri İli civarında yer almaktadır. Çok sayıda kuş 

türlerini barındırması ve bu popülasyonların verileri hakkında bilgi edinmenin elverişli olması 

nedeniyle de RAMSAR sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip bir sulak alandır.  1960’lı 

yılların başında yaşanan sıtma gerekçesi ile Türkiye’nin bataklıklarının kurutulması projeleri, 

Kızılırmak Havzasında yer alan Sultansazlığı’nın giderek yok olmasına neden olan etmenlerden 

biri olmuştur. Çalışmamızda Kayseri’de eğitim gören 6. ve 7. sınıfa devam eden 40 öğrenci ile 

Sultan Sazlığı Sulak alanına yapılan geziyle öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik ilgilerini 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, “Biyolojik Çeşitlilik, ülkemizdeki ve ilimizdeki endemik 

bitkiler ile nesli tehlike altında olan canlılar” konusu ele alınmıştır. Konuyla ilgili alanda yetkin 

kişilerce hazırlanan 10 açık uçlu soru gezi öncesinde ve sonrasında öğrencilere ön test ve son 

test olarak uygulanmıştır. Gezi öncesi gezi alanındaki rehberle iletişime geçilerek grubun yaş, 

sınıf ve özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Daha önceden hazırlanan değerlendirme 

formları ile ve uygulanan son testlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda; okul içi öğretimle 

birlikte okul dışına yapılan bilimsel etkinliklerle; öğrencilerin, “Biyolojik Çeşitlilik, ülkemizdeki ve 

ilimizdeki endemik bitkiler ile nesli tehlike altında olan canlılar” konularını anlama düzeylerinin 

arttığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Dışı Öğrenme, Endemik türler, Sultan Sazlığı. 
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ÖZET 

 

Çalışmada; okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olarak kabul edilen hayvanat bahçelerinin 

bir örneği olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne düzenlenen gezilerle özel yetenekli 

öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik ilgilerini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca 

öğrencilerimizin farklı hayvan türlerini tanımaları hedeflenmiştir. Hayvan sevgisinin ne kadar 

küçük yaşta verilirse farkındalığın o kadar üst seviyede oluşacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 

çalışma örneklemi olarak Gaziantep İli’nde 4. ve 5.  sınıfa devam eden 32 özel yetenekli öğrenci 

seçilmiştir.  Gezi öncesi gezi alanındaki rehberle iletişime geçilerek grubun yaş, sınıf ve 

özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Konularla ilgili hazırlanan slayt öğrencilere izletilerek 

onların gezi öncesi fikir sahibi olmaları sağlanmıştır. Gezi sırasında öğrencilere Gaziantep 

Hayvanat Bahçesi’nin farklı bölümlerinde alanlarında uzman kişiler tarafından bilgilendirme 

yapılmış,  daha önce öğretmenler tarafından hazırlanan Ara- bul etkinlik kâğıdı ile öğrencilerin 

araştırarak-yaparak-yaşayarak hayvanat bahçesindeki farklı hayvan türlerini bulmaları,  bu 

hayvanlarla ilgili tanıtım kartında yazan bilgileri not alarak bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Gezi 

sonrası öğrencilere konuyla ilgili dijital hikâyeler hazırlatılmış, okullarındaki panolar gezi 

fotoğrafları ve öğrenciler tarafından çizilen resimlerle donatılarak, diğer öğrencilerde de 

farkındalık oluşturulmuştur. Çalışma sonunda okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olan 

hayvanat bahçelerinde uygulanan etkinliklerle eğitimsel amaçlı kullanımının özel yetenekli 

öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı olan ilgilerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, hayvanat bahçesi, biyolojik çeşitlilik, özel 

yetenekli öğrenci. 
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ÖZET 

 

STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve 

teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım. Bu yaklaşımda, ilk olarak 

problem belirleniyor çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğrendiği konuları 

hatırlayıp, teknoloji ve mühendislik ile ilgili yeteneklerini kullanarak uygulamaya çeviriyor, 

çözüme ulaşıyor, böylece öğrenme de kalıcı hale geliyor. 

Bu eğitim modelinin en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerini kazandırması. Öğrenci problem 

çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaya 

başlıyor.“STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, 

destekleyerek, karşılaştığı probleme çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Bunun için belki de en 

önemli adım Kuantum Koçluk Programı ile disiplinler arası işbirliği, faydalarını şu şekilde 

sıralıyabiliriz. 

• Öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmek iş gücünü ortaya çıkarmak; 

• Öğrencinin kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltmek, motivasyonunda 

gözle görülür bir artış sağlamak, artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltmek; 

• Öğrencinin kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim, dönüşüm 

ve gelişiminde sıçrayış yaptırmak, sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlamak, aile, iş ve 

sosyal çevresindeki ilişkilerini geliştirmek; 

Kuantum Koçluk Programı ile verilen eğitimin sonucunda öğrenci yeteneklerini keşfeder, kendi 

iç gücüne inanır ve kendi değerlerine sahip çıkar, hedefini belirler hedefe giden yolu anında 

görebilir.  

Kuantum koçluk programında en önemli yöntemlerden biri Güçlü Sorular sorarak öğrencinin 

güçlü yanlarını görebilmesini sağlamak, hedefine taşımaktır. Öğrenciye Neden? sorusu 

sorulmaz Nasıl? Ne? Sorusu sorulur, Geçmişle ilgilenilmez geleceğe odaklanılır. NLP (NEURO 

LİNGUİSTİC PROGRAMMİNG ) VE EFT (DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME)Teknikleri kullanılır. NLP Düşünce 

süreçlerinin nasıl işlediğini inceleyen ve olumlu-olumsuz düşüncelerin hızlı değişimi için yöntemler 

içeren bir teknikler bütünüdür. NLP tekniği aynı zamanda korkulara karşı bir ilaç gibidir, çünkü 

NLP tekniği insana, kişinin gözlemci olarak durumu gözlemlemesine ve durumu tarafsız olarak 

değerlendirmesine imkân tanır. Daha sonra insan, durumu nasıl abarttığını ve geleceğe aşırı 

tepkinin durdurması gerektiğini görür. STEM eğitimi bu tekniklerle verilirse birey içinde bulunduğu 

düşük enerjili duygu durumundan hedefe odaklı yüksek enerjili duygu durumuna taşınır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, hayvanat bahçesi, biyolojik çeşitlilik, özel 

yetenekli öğrenci. 
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ÖZET 

 

MEB tarafından 2015 yılında yayınlanan okullarda dikkat edilecek hususlar arasında, sınıf içi 

öğretim kadar sınıf dışında yapılan öğretimin de kaliteyi artıracağı vurgulanmaktadır. Aynı 

zamanda Bakanlık 2023 MEB eğitim vizyonunu açıkladığı yayınında “Günümüzde çocukların 

öğrenmeyle ilişkisi, pasif bir dinleyici olmanın çok ötesindedir. Öğrenme; onlar için, kendi 

meraklarını gidermeye çalışırken katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir 

süreçtir” ifadesi bulunmaktadır. Alan yazın incelendiğinde bu süreç için en fazla üzerinde 

durulan yöntemlerden biri sınıf dışı eğitimdir. Sınıf dışı eğitim; öğrencilerin öğrenme-öğretme 

sürecinde tamamen aktif rol aldıkları, öğrenmelerini kendileri deneyimleyerek gerçekleştirdikleri, 

bilişsel, duyuşsal ve motor becerilerini aynı anda kullanabildikleri ve geliştirebildikleri bir eğitim 

süreci olarak ifade edilebilir. 2018 yılında Eğitim Fakültelerinde okutulmaya başlanan sınıf dışı 

eğitim çok yeni bir konu olduğu için bu dönemden önce mezun olmuş öğretmenlerimize hizmet 

içi eğitimler şeklinde verilmeye başlanmıştır. Çalışmanın amacı, fiziksel aktiviteyi matematik 

öğrenme becerisini artırmakta kullanmak ve stres altında karar verebilmeyi sağlamak amacıyla 

araştırmacılar tarafından geliştirilerek uygulanan sınıf dışı etkinlik hakkındaki öğretmen 

görüşlerini belirlemektir. Araştırma temel nitel bir çalışma olup 16 öğretmen ile yarı yapılandırılmış 

açık uçlu sorular sorularak yapılmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Samsun İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Öğrenme şenliğinde farklı branşlara mensup 

öğretmenler ile yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan etkinlikler uygulanmadan 

önce uzmanlara anlatılmış ve küçük bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ana uygulamada, 

öğretmenlerle görüşme yapılarak etkinlik ve kullanılabilirliği hakkında görüşleri sorulmuştur. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Öğretmenler etkinliğin son derece 

eğlenceli, farklı derslere uygulanabilir, iş birlikçi ve empati gelişimi için uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir. Elde edilen bulgular ışığında bu tip etkinliklerin daha fazla öğretmene ulaşması için 

yeni tekniklerin anlatıldığı hizmet içi eğitimlerin artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf dışı eğitim, sınıf dışı eğitim aktiviteleri, matematik aktiviteleri, hizmet içi 

eğitim. 
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ABSTRACT 

 

Among the issues to be considered in schools published by the Ministry of Education in 2015, it 

is emphasized that teaching outside the classroom will increase the quality as much as 

teaching in the classroom. At the same time, the Ministry announced in its 2023 MEB education 

vision, “Today, the relationship between children and learning is more than a passive listener. 

Learning, for them, is a process that requires participating, experiencing and questioning while 

trying to satisfy their own curiosities”.  According to the literature, one of the most emphasized 

methods for this process is outdoor education. Outdoor education can be expressed as an 

educational process in which students take an active role in the learning-teaching process, 

perform their own learning by experiencing, use and develop cognitive, affective and motor 

skills at the same time. Since outdoor education, which was started to be taught in the Faculties 

of Education in 2018, is a very new subject, it has been started to be given in-service trainings 

to our teachers who graduated before this period. The aim of this study is to determine 

teachers' opinions about the outdoor activity developed and applied by the researchers in 

order to use physical activity to improve mathematics learning skills and to make decisions 

under stress. The research is a basic qualitative study and was conducted with 16 teachers 

asking semi-structured open-ended questions. The study was carried out with teachers from 

different branches during the Learning Festival organized by Samsun Provincial Directorate of 

National Education in 2018-2019 academic year. The activities prepared by the researchers 

were explained to the experts before the implementation and carried out in a small group. 

During the main application, teachers were interviewed and their opinions about their 

effectiveness and usability were asked. The obtained data were evaluated by descriptive 

analysis. The obtained data were evaluated by descriptive analysis. The teachers stated that 

the activity was very entertaining, applicable to different courses, and suitable for the 

development of collaborative and empathy. According to the findings, it is thought that in-

service trainings, where new techniques are explained, should be increased in order to reach 

more teachers for such activities. 

 

Keywords: outdoor education, outdoor activities, mathematics activities, in-service trainings. 
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ÖZET 

 

İnsanlığın bilinçsiz tüketimi ve başarısız atık yönetimi sonucu, 2050 yılına dek okyanuslarda 

ağırlıkça balıklardan daha çok plastik atık bulunacağı öngörülmektedir (WWF, 2018). Bunun 

için, plastiğe karşı bazı yenilebilir ve biyobozunur deniz yosunu bazlı ürünlerin kullanımı 

önerilmektedir (www.evoware.id, 2019). Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının, 

sürdürülebilirlik konusunun üç ayağı olan ekolojik, sosyolojik ve ekonomik yönleri hakkındaki 

farkındalıklarının arttırılması ve katılımcıların son farkındalık ve bilgi düzeylerini değerlendirmek 

için, bir ders dönemi boyunca uygulanacak bir okul dışı ders planının oluşturulması 

amaçlanmıştır. Veriler; araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorular aracılığıyla nitel 

olarak toplanmış ve süreç boyunca da üç gruptan oluşan katılımcıların yetersiz beslenmeye 

(açlık) ve plastiğe karşı bir çözüm olarak yerel makroalgler yetiştirmeleri, sürdürülebilir kalkınma 

politikaları hakkında bir gazete tasarlamaları ve ulusal tarih boyunca yetersiz beslenmeye bağlı 

ölümlerle ilgili veriler toplamaları ve bu konularda sunum yapmaları beklenmiştir. Sonuç olarak, 

katılımcıların çoğunluğunun hem çevre konularına hem de sürdürülebilir kalkınmaya karşı 

farkındalık oluşturduğu görülmüştür. Farkındalıkları arasındaki en belirgin başlıklar atık yönetimi, 

yetersiz beslenme, politika geliştirme ve doğal kaynaklara eşit ve adil erişim olarak 

sıralanmaktadır. Araştırmanın sonunda, gelişmiş bir sürdürülebilir kalkınma planı ve daha iyi bir 

çevre eğitimine yönelik iyileştirmeler adına yerel makroalglerin plastiğe karşı kullanımı ve bu 

kavramların çevre eğitimi müfredatına entegrasyonuna yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: plastik atık, çevre eğitimi, fen eğitimi, çevre politikaları, atık yönetimi. 
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ABSTRACT 

 

As a result of unconscious plastic consumption and unsuccessful waste management of 

humanity, it is foreseen that by 2050, the oceans will contain more plastic wastes than fish by 

weight (WWF, 2018). For this, some edible and biodegredable seaweed based products 

against plastic are recommended (www.evoware.id, 2019). In this study, it is aimed to raise 

awarenesses of prospective science teachers against sustainable developments’ three fulcra; 

the ecological, the sociological and the economical aspects of it and then building an 

outdoor lesson plan to be applied through a semester to evaluate the post awareness and 

knowledge levels of the participants. The data has been collected through open-ended 

questions developed by the researchers. Also, the participants who are consisted of three 

groups are expected to grow local macroalgea against malnutrition and plastic, to design a 

newspaper about the sustainable development politics and to obtain data about malnutrition 

caused deaths through national history and make presentations about them. As a result, it is 

seen that the most of the participants raised awareness against both environmental issues and 

sustainable development. The most prominent headlines were the waste management, 

malnutrition, making policies and equal and fair access to natural sources. At the end of the 

research, suggestions were made for the use of local macroalgae against plastic and 

curriculum integration of the related concepts into environmental education in order to a 

better environmental education and an improved sustainable development plan. 

 

Keywords: plastic waste, environmental education, science education, environmental policies, 

waste management. 
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ÖZET 

 

Günümüzde teknolojik imkânların fazlalığı, yeşil alan yetersizliği ve ebeveynlerin yoğun iş 

temposu birleştiğinde spora ve egzersize daha az vakit ayıran, mekân dışında daha az vakit 

geçiren ve çocuklarını da aynı şekilde yetiştiren bir toplum olma yolunda ilerlendiği 

görülmektedir. Bu süreçte; çocukların hareket etme, koşup oynama, tırmanma gibi gelişimlerini 

destekleyecek olan faaliyetlerden faydalanma hakkı da oldukça kısıtlanmaktadır. Potansiyel 

bir merak duygusuyla dünyaya gelen çocuk, keşfetme ve öğrenme isteğiyle hayatını devam 

ettirir. Yaşadığı dünyayı anlamlandırabilmesi için de somutlaştırılmış bilgiler üzerine kurulu bir 

eğitim programına maruz kalması gerekmektedir. 0-6 yaş aralığını kapsayan okul öncesi 

dönemde çocukların öğrendikleri her şeyin sonraki yıllarda kazanılacak bilgilere temel 

oluşturduğu bilinmektedir (Küçükturan, Öztürk, ve Cihangir, 2000). Tüm gün dört duvar arasında 

vaktini masa ve sıralarda oturup geçiren bir çocuk için, tüm duyularına hitap edecek olan sınıf 

dışı eğitimden daha iyi bir alternatif düşünülemez (Dahlgren ve Szczepanski, 1998). Sobel 1999; 

4 yaşından 7 yaşına kadar olan çocukların kendileriyle doğal dünya arasında empati 

oluşturacak faaliyetlere katılmak istediklerini, dışarda gerçek doğal bir hayat olduğunu, sağlıklı 

yaşamın kapılarını açmanın sınıf dışı aktiviteler yoluyla çocukla doğa arasındaki bağı 

güçlendirmekten geçtiğini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; anasınıfı çocuklarının tüm 

gelişimsel alanlarına hitap eden organlar etkinliği ile sınıf dışı eğitimin öğrenme üzerindeki etkisini 

ölçmektir. Araştırmacı tarafından organlar ile ilgili hazırlanmış olan resimli sorular anasınıfı 

öğretmeninin de görüşüne başvurularak düzenlenmiştir. Etkinlik öncesinde önbilgilerini 

yoklamak amacıyla 15 anasınıfı öğrencisi ile mülakat gerçekleştirilmiş, etkinlik sonrası öğrencilere 

yeniden aynı sorular yöneltilmiş ilk cevaplarıyla son cevapları karşılaştırılmıştır. Organlar etkinliği 

beş aşama halinde okul bahçesinde uygun koşullar sağlanarak yapılmıştır. Etkinlikler esnasında 

gözlemciler tarafından notlar tutulmuş ve her aşaması kayda alınmıştır. Araştırmada; nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat, kamera 

çekimi ve gözlemci notlarından faydalanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi betimsel analiz yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Etkinlik öncesinde öğrencilerin iç organlar ve duyu organlarını ayırt 

edemedikleri, iç organların görevlerini tam olarak bilemedikleri ve vücuttaki yerlerini ise 

karıştırdıkları gözlenmiştir. Gerçekleştirilen organ etkinliği ile çocukların sahip olduğu yanlış 

bilgilerin düzeltildiği, yanılgılarının giderildiği ve yeni bilgilerin eklendiği sonucuna varılmıştır. 

Araştırmacılara; okul öncesi dönem çocuklarında farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde sınıf 

dışı eğitim etkinlikleri ile fenni açık alanda somutlaştırarak öğretmeyi hedef alan yeni çalışmalar 

önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

 

In our era, it is a common fact that the society is being individuals who spare less and less of 

their time on sports and exercise, spend less time outdoors and bring up their children in the 

same way due to the abundance of technological opportunities, inadequate green areas and 

hectic business schedule of parents. The right of the children for activities such as moving, 

running and playing, climbing which will support their growth is being restricted. The children 

born with curiosity go on their lives with the desire of discovery and learning. They need to be 

exposed to an education program based on objectified knowledge in order to give meaning 

to their lives. It is known that everything acquired by preschool children at the ages of 0-6 year 

old infrastructure their knowledge in the future years (Kucukturan, Ozturk and Cihangir, 2000). 

Nothing is a better alternative than outdoor activities that will appeal to all their senses for 

children spending their all day sitting on desks indoors (Dahlgren and Szczpanski, 1998). Sobel, 

1999 claims that the children want to be involved in activities that will create sympathy 

between nature and themselves and there is a real world outside and extracurricular activities 

open the doors of a healthy life. The aim of this study is to measure the effect of extracurricular 

activities on preschool children’s learning with the activity of “organs” that appeals all 

developmental areas. Questions with images about organs were arranged by the researcher, 

taking the ideas of the class teacher into consideration. 15 Preschool students were interviewed 

to measure their knowledge before the activity. The same questions were asked to the students 

following the activity and their first and second answers were compared. “Organs” activity was 

done in 5 stages under the appropriate conditions. Notes were taken by observers and all 

stages were recorded during the activity. Qualitative method was used in the research. Half-

structured interviews, camera recording and observer notes were used as the data collecting 

means. The analysis of data was done by illustrative analysis. Before the activity, it was observed 

that the students could not differentiate internal organs and sense organs, did not know the 

functions of internal organs and were confused about location of internal organs on their body. 

With the activity of “organs” it was concluded that the false knowledge was corrected and 

new knowledge was added. New studies that target teaching preschool children with 

objectified outdoor activities for different age groups are suggested. 

 

Keywords: Outdoor education, science in preschool, science and nature, organs. 
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ÖZET 

 

Araştırmanın Amacı: Geçmişten günümüze öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının 

benimsendiği öğretim programlarında okul dışı öğrenme ortamlarının gerekliliği sıklıkla kendini 

göstermiştir. Özellikle de 2017 yılında güncellenen öğretim programımız içerisinde yer alan 21. 

yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için okul dışı öğrenme ortamlarının aktif ve bilinçli bir şekilde 

öğretim sürecine dahil edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Okul dışı öğrenme ortamları ile ilişkili 

olarak yapılan araştırmalar detaylı bir şekilde incelendiğinde çalışmaların ağırlıklı olarak görüş 

belirleme yönünde olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple yapılan araştırmada maksimum çeşitlilik 

sağlanarak öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilişkili algılarının tespiti 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu alan eğitimi derslerini henüz almamış 2. sınıf ta öğrenim gören 31 

ve alan eğitimi derslerini tamamlamış 4. sınıfta öğrenim gören 30 fen bilgisi öğretmenliği lisans 

öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve okul 

dışı öğrenme ortamları ile ilişkili çalışmaları bulunan 2 akademisyenin uzman görüşü alınarak son 

hali verilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde alan yazında 

geliştirilen temalardan faydalanılması sebebi ile betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak amacı ile veriler araştırmacıdan bağımsız bu 

alanda çalışan farklı bir araştırmacı tarafından da analiz edilmektedir. 

Bulgular ve Sonuç: Eş kodlayıcı tarafından analiz süreci devam ettiği için araştırmanın bulgular 

ve sonuç bölümüne kongrede sunum sırasında yer verilecektir. 
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ABSTRACT 

 

Purpose of the research: The necessity of the learning environments outside the school has 

been manifested frequently in the curricula where student-centered teaching approaches 

have been adopted from past to present. Particularly in order to develop 21st century skills in 

our curriculum updated in 2017, it has become inevitable to actively and consciously involve 

out-of-school learning environments in the teaching process. When the studies conducted in 

relation to the learning environments outside the school are examined in detail, it is found that 

the studies are predominantly in the direction of determining opinions. For this reason, it was 

aimed to determine the perceptions of prospective teachers related to out-of-school learning 

environments by providing maximum diversity. 

Method: Phenomonological design, one of the qualitative research methods, was used in the 

study. The study group of the research consists of 31 undergraduate students in the second 

grade who have not taken the field education courses yet and 30 who have completed the 

field education courses in the fourth grade. As a data collection tool, the structured interview 

form, which was developed by the researcher and obtained expert opinion of 2 academicians 

who have studies related to the learning environments outside the school, was used. 

Descriptive analysis method was preferred because of the use of the themes developed in the 

literature in the analysis of the data. In order to ensure the validity and reliability of the research, 

the data are also analyzed by a different researcher independent of the researcher. 

Findings and Conclusion: Since the analysis process of the research by the co-coder continues, 

the findings and conclusions section of the research will be included in the presentation during 

the congress. 

 

Keywords: Science Teaching, Out-of-School Learning, Qualitative Research, 

Phenomonological Design. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada 3. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, araştırma-sorgulama 

ve problem çözme becerilerine yönelik müzelerde uygulanmak üzere hazırlanacak eğitim 

paketi uygulamasının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Değişen 

dünyanın yeni paradigmalarına göre bilgi toplumuna geçiş yapmak üzere yeniden şekillenen 

Türk Eğitim Sistemi 2005 yılından itibaren yeniden yapılanma içerisine girmiştir. 21.yy beklentilerini 

karşılayacak bireyi yetiştirmede araştıran, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı çözüm önerileri 

geliştirebilen ve problem çözen birey profili Türk Eğitim Sistemi’ nin de hedeflerinde yer almakta 

ve ilkokul programında açıkça müzede eğitim alanına dikkat çekilmektedir. Bunun yanı sıra 

öğrencilerde geliştirilecek olan bu beceriler yine aynı şekilde MEB 2008 ilkokul programında 

geliştirilmesi hedeflenen ortak belirlenen sekiz beceri içerisinde yer almaktadır. 3.Sınıf düzeyinde 

düşünme becerilerinden yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma-sorgulama ve problem çözme 

becerilerine yönelik geliştirilmesi planlanan eğitim paketinin bir müzede eğitim paketi olmasının 

söz konusu becerileri geliştirmeye yönelik çoklu öğrenme ortamlarına imkân vermesi 

bakımından verimli olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı 

Okulları İlkokulunda 8-9 yaş, 3. Sınıf 9 erkek, 11 kız öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenciye 18 

ders müze öncesi, müze esnası ve müze sonrası şeklinde uygulanmıştır. Bu araştırmanın 

değerlendirilmesinde öğrenci görüşleri ve ürünleri analiz edilmiştir. Çalışmada, araştırmacı 

tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanmış olan “Müze Eğitimi Öncesi Değerlendirme 

Ölçeği” ile Özden (1997) ve MEB (2005)’te belirtilen beceri tanımlarından yola çıkılarak 

hazırlanan “Öğrenci Görüş Formları”, öğrenci ürünlerinin bulunduğu “Katılımcı Ürün (Portfolyo) 

Dosyası“ nı değerlendirmek üzere geliştirilen ”Ürün (Portfolyo) Dosyası Değerlendirme Ölçeği 

(İlhan, Artar, Okvuran ve Karadeniz, 2011)” ile değerlendirme yapılmıştır. Verilerin analizinde, 

frekans analizi ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak 

öğreticilere ve araştırmacılara önerileriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Müze Eğitimi, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme,  Araştırma-Sorgulama 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, informal ortamlarda fen öğretimi sürecine katkıda bulunacak yeni 

görüşleri ortaya koymak üzere geliştirilen bir veri toplama aracı ile, bu konu hakkındaki 

öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama 

yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin bu süreçle ilgili görüşlerini 

belirlemek için bir anket hazırlanmıştır. Bahsi geçen ankette, öğretmenlerin informal ortamları 

kullandıkları ve kullanmak istedikleri konu alanları, kullandıkları ve kullanmak istedikleri ortamlar, 

informal ortamlarda ve informal öğrenme sürecinde aradıkları özellikler ölçülmektedir. 

Öncelikle, araştırmanın amacına yönelik bir soru havuzu oluşturulmuştur. Ardından, bu sorular 

ölçmek istenen özelliklere ve soru tipine göre sınıflandırılmıştır. Taslak form oluşturulduktan sonra, 

ikisi informal ortamlarda fen öğretimi uzmanı, dört fen eğitimcisi öğretim üyesinden uzman 

görüşü alınmıştır. Ardından 50 fen bilimleri öğretmeninden veri toplanmıştır. Çalışma grubu 

seçilirken, ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar SPSS 

25.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş, betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzde (%) 

dağılımları şeklinde verilmiştir. Öğretmenler en çok Canlılar ve Yaşam konu alanında (%48,0) 

informal ortamları kullanmaktadırlar. Öğretmenlere kullanmak istedikleri konu alanları 

sorulduğunda frekansların her konu alanı için arttığı görülmektedir. Bu oranlar, Dünya ve Evren 

konu alanı için %46,0, Canlılar ve Yaşam konu alanı için %49,0, Madde ve Doğası konu alanı 

için %42,0 ve Fiziksel Olaylar konu alanı için %38,0’dir. Öğretmenler en çok okullar ve 

üniversiteleri (%41,4) informal ortam olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak, kullanmak 

istedikleri ortamlar sorulduğunda frekanslar artmaktadır. Bu oranlar %62,0 – 36,0 arasında 

değişmektedir. Maksatlı bir süreç oluşturma, maliyet, ulaşım, güvenlik, ortam özelliklerini 

belirleme, uzman bulundurma gibi kriterleri %90 ve üzeri oranda önemsemektedirler. Sonuç 

olarak, öğretmenlerin kullandıkları konu alanları ve informal ortamların frekanslarının düşük 

olmasına rağmen, kullanmak istedikleri konu alanları ve ortamlar sorulduğunda genel olarak 

frekanslar artmaktadır. İnformal ortamlarda fen öğretimi sürecinin maksatlı ve öğrenciler için 

güvenli, informal ortamların kolay ulaşılabilir, maliyeti düşük olması ve bu ortamlarda uzman 

bulundurması gerektiğini ve ortam özelliklerinin ortam seçiminde etkili olduğunu düşünmeleri 

olumludur. 

 

Anahtar Kelimeler: informal öğrenme ortamları, fen eğitimi, öğretmen görüşleri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES OF SCIENCE TEACHERS ABOUT SCIENCE TEACHING IN INFORMAL SETTING 

 

 

Research Assistant Pelin KÖSEOĞLU  

Suleyman Demirel University, Faculty of Education, Department of Science Education  

pelinkoseoglu@sdu.edu.tr 

 

Prof. Dr. Hakan TÜRKMEN 

Ege University, Faculty of Education, Department of Science Education  

hakanscied@gmail.com 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is, to reveal new ideas that will contribute to the science teaching process 

in informal settings, to present the teachers' opinions on this subject by means of a data 

collection tool that was developed by researchers. The method of this study was survey 

research of quantitative method. As a data collection tool, a questionnaire was prepared to 

determine teachers' views on this process. In this questionnaire, the subject areas that teachers 

use and want to use informal environments, the environments that they use and want to use, 

the characteristics that they seek in informal environments and informal learning process are 

measured. First of all, a questions pool was established for the purpose of the research. Then, 

these questions were classified according to the characteristics to be measured and type of 

questions. After the form was prepared, expert opinions were obtained from two proficient of 

science teaching in informal setting and two proficient of science educators. Then, data were 

collected from 50 science teachers. In the research, criterion sampling method was used. 

These quantitative data were analyzed by SPSS 25.0 and results were examined by using 

descriptive statistics. Teachers mostly use informal environments in the subject area of 

Creatures and Life (48.0%). When teachers were asked about the subject areas they wanted 

to use, it was seen that the frequencies increased for each subject area. These rates are 46.0% 

for the Earth and Universe, 44.0% for the Creatures and Life, 42.0% for the Matter and Nature 

and 38.0% for the Physical Events. Teachers identified that they mostly used schools and 

universities (41.4%) as informal settings for science teaching. However, when asked about the 

environments that they want to use, the frequencies increased. These rates ranged from 62.0 

to 36.0%. They care about criteria at a rate of more than 90% such as creating a purposeful 

process, cost, transportation, safety, environmental features, and finding experts. To sum up; 

although the frequencies of the informal environments and subject areas that they used were 

low, the frequency generally increased when asked what they want to use. It is also positive 

that they think that the process of science teaching in informal environments is purposeful and 

safe for students, informal environments should be low in cost and have an expert and the 

environment features are effective in the selection of the environment. 

 

Keywords: informal setting, science education, views of teachers. 
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ÖZET 

 

Sınıf duvarları dışında, iletişim ve etkileşimin olduğu her ortam informal öğrenme ortamları olarak 

tanımlanmaktadır. İnformal ortamlarda gerçekleştirilecek fen öğretimi sürecinin etkili olabilmesi 

için doğru bir plan hazırlamak önemlidir. Bu plan gezi öncesi, sırası ve sonrası süreci 

kapsamaktadır (Hannu, 1993; Türkmen, 2010; Bozdoğan, 2012). İnformal ortamlarda 

gerçekleşen fen etkinliklerinin tasarımı ve uygulanması konusunda öğretmenlerin bilgi, beceri 

ve yeteneklerinin payı vardır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda bulunan fen alan 

dersleri öğretmen adaylarının mezun olduklarında ortaokullarda sorumlu oldukları fen dersleri ile 

paralel olduğu için, bu dersi veren akademisyenlerin informal ortamlarda fen öğretimini 

kullanması oldukça önemlidir. Literatüre bakıldığında yükseköğretimde informal ortamlarda fen 

öğretiminin kullanılmasına ya da akademisyenlerin bu sürece yönelik görüşlerinin alınmasına 

yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır (Saraç, 2017; Demircioğlu ve Aslan, 2018). Eğitim 

fakültelerinde informal ortamların kullanım durumunu ve bu ortamlardaki fen öğretimi sürecine 

etki eden kriterleri akademisyenlerin görüşleriyle ortaya koymak bu araştırmanın temel 

amacıdır. Bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda 

bulunan fen grubu alan derslerini veren 34 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada amaçsal 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ve veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Akademisyenlerin verdikleri cevaplar 

SPSS 25.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş, betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzde 

(%) dağılımları şeklinde verilmiştir. Profesörler en çok baraj ve santralleri (%50,0), doçentler en 

çok bilim merkezleri ve okul-üniversiteleri (%45,2), doktor öğretim üyeleri en çok doğa merkezleri, 

bilim merkezleri, okul- üniversiteleri (%21,4), araştırma – öğretim görevlileri ise en çok barajlar ve 

santralleri (%33,3) kullanmaktadırlar. Profesörler (%50,0), doçentler (%45,4) ve araştırma- öğretim 

görevlileri (%33,3) en çok bilim merkezlerini, doktor öğretim üyeleri botanik bahçeleri (%57,1), 

araştırma-öğretim görevlileri ayrıca sanayi kuruluşlarını (%33,3) kullanmak istemektedirler. 

Ayrıca, uzman bulundurma, güvenlik, maliyet, ortam özellikleri, ulaşım, sürecin bir kazanıma 

dayanması akademisyenler için önemlidir. Tüm akademisyenlerde kullandıkları informal 

ortamların frekansları istenilen düzeyde değildir. Özellikle profesörler ve araştırma-öğretim 

görevlilerinde bu oranlar daha da düşmektedir. Akademisyenlerin kullandıkları informal 

ortamların frekanslarının düşük olmasına rağmen, kullanmak istedikleri ortamlar sorulduğunda 

genel olarak frekanslar artmaktadır. İnformal ortamlarda fen öğretimi sürecinin maksatlı ve 

öğrenciler için güvenli, informal ortamların kolay ulaşılabilir, maliyeti düşük olması ve bu 

ortamlarda uzman bulundurması gerektiğini ve ortam özelliklerinin ortam seçiminde etkili 

olduğunu düşünmeleri olumludur. 
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ABSTRACT 

 

Except classroom walls, any environment where communication and interaction occurs is 

defined as informal learning environments. It is important to prepare a correct plan for the 

effective science teaching process in informal setting. This plan includes before, during and 

after the field trip (Hannu, 1993; Türkmen, 2010; Bozdoğan, 2016). Teachers' knowledge, skills 

and abilities have a share in the design and implementation of science activities in informal 

setting. Because the science courses of Science Education Department are parallel to the 

science courses that the prospective teachers become a teacher and responsible for in 

secondary schools, it is very important that academicians who teach this course in Faculties of 

Edutaion use science teaching in informal settings. About the literature, there is no study on the 

use of science teaching in informal settings in higher education or the opinions of 

academicians about this process (Saraç, 2017; Demircioğlu ve Aslan, 2018). The main purpose 

of this study was to reveal the use of informal settings in Faculties of Edutaion and the criteria 

that affect the science teaching process in these settings by the views of academicians. The 

method of this study was survey research of quantitative method. The sample of the study 

consists of 34 academicians who teach science courses in the Faculty of Education Science 

Education Department. In the research, criterion sampling method that is one of the purposive 

sampling methods was used and a questionnaire that prepared by the researchers was used 

as a quantitative data collection tool. These quantitative datas were analyzed by SPSS 25.0 

and results were examined by using descriptive statistics. Professors mostly used dams and 

power plants (50.0%), associate professors mostly used science centers and school-universities 

(45.2%), doctor faculty members mostly used nature centers, science centers, school-

universities (21.4%), research assistand and lecturer mostly used dams and power plants 

(33.3%). Professors (50.0%), associate professors (45.4%) and research assistand and lecturer 

(33.3%) wanted to use science centers, doctor faculty members wanted to use botanical 

gardens (57.1%), also research assistand and lecturer wanted to use industrial establishments 

(33.3%). In addition, it is important for academicans, have experts, safety of pupils, cost, 

environment features, transportation, and the process to be based on an aim. The frequencies 

of the informal environments that they use were not at the desired level for all academicans. 

Especially for professors, research assistand and lecturer, these rates fall even further. Although 

the frequencies of the informal environments that they used were low, the frequency generally 

increased when asked what they want to use. It is also positive that they think that the process 

of science teaching in informal environments is purposeful and safe for students, informal 

environments should be low in cost and have an expert and the environment features are 

effective in the selection of the environment. 

 

Keywords: informal setting, science education, perspective of academicans. 
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ÖZET 

 

Okul kapıları dışındaki her ortam informal öğrenme ortamı olarak tanımlanır ve birey öğrenmeye 

devam etmektedir. Çocuk müzeleri, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine imkan veren 

informal öğrenme ortamlarındandır. Çünkü çağdaş toplumlarda müzeler ziyaretçilerin 

öğrenme isteklerini arttıran ve eğlenirken öğrenmelerini sağlayan kültür merkezleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı İzmir Karşıyaka’da bulunan Evrensel Çocuk Müzesi’nde 

görevli olan eğitmenlerin müzede yapılan etkinlikler ve yaşanan sorunlar hakkında görüşlerini 

öğrenmek ve yapılan ziyaretler ile müze eğitmenleri ile ziyaretçiler arasındaki etkileşimleri 

gözlemlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. 

Evrensel Çocuk Müzesi’nde çalışmakta olan 7 eğitmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 

müzede yapılan gözlemler aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler iki araştırmacı 

tarafından ayrı ayrı içerik analizine tabi tutulmuştur ve görüş birliğine varılarak veriler 

tablolaştırılmıştır. Eğitmenlere göre öğrencilerin müze ziyaretinin temel amaçları öğrenmek, 

gezmek ve eğlenmek olurken öğretmenler için öğrencilerine bir şeyler öğretmek, belirli gün ve 

haftalara yönelik sosyal medyada paylaşım yapmak ve velileri memnun etmek amacıyla 

müzeyi ziyaret etmektedir. Müzede yaşanan sorunlardan birisi öğrencilerin müzeyi okul, dersler 

ve öğrenim çıktılarından bağımsız görmesinden dolayı müzedeki davranışlarının etkilenmesidir. 

Müze eğitmenleri ile öğrenciler arasındaki etkileşimin genellikle etkinliklerdeki eğitimsel 

boyutlara yönelik olarak, uyarılarda bulunma ve sessizlik sağlama amaçlı sınıf yönetimsel 

davranışlardan kaynaklı olduğu saptanmıştır. Müzedeki etkinliklerin öğrencilere yaş gruplarına 

veya sınıflarına göre değişkenlik göstermesine rağmen yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı 

verme konusunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunların yanı sıra müze mimarisinden kaynaklı ışık 

ve ses gibi çevresel faktörlerin de müzede öğrenmeyi etkilediği ortaya çıkarılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

Children museums are one of the informal learning environments that enable students to learn 

by doing. Because, in modern societies, museums are defined as cultural centers that increase 

visitors' desire to learn and enable them to learn while having fun. The aim of this study is to 

learn the opinions of the museum educators, working at the Universal Children's Museum in 

Karsiyaka, Izmir, about the activities and problems in the museum and to observe the 

interaction between the museum educators and the visitors. The research was conducted with 

case study, which is one of the qualitative research methods. Data were collected through 

semi-structured interviews with 7 educators working at the Universal Children Museum and 

observations at the museum. The data obtained were analyzed through content analysis by 

two researchers separately, and the data were tabulated by consensus. According to the 

educators, the main objectives of the students' visit to the museum are to learn, to visit and 

have fun, while for the teachers, to teach something to their students, to share something on 

social media for certain days and weeks and to please parents. One of the problems 

experienced in the museum is students' perceptions that the museum is independent from the 

school, lessons and learning outcomes, affects their behavior in the museum. The interaction 

between the museum educators and the students was generally related to the educational 

dimensions of the activities rely on classroom management behaviors aimed to give warnings 

and provide silence. Although the activities in the museum have variety according to the age 

groups and classes of students, they were found insufficient to give the students the opportunity 

to learn by doing. In addition, environmental factors such as light and sound originating from 

museum architecture have been found to affect learning in museum. 

 

Keywords: informal learning environment; children museum; museum educators. 
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ÖZET 

 

Özellikle son yıllarda modern eğitim süreci içinde öğrencilerin aktif olmalarını ve deneyimleyerek 

öğrenmelerini sağlamak amacıyla yeni öğretim-öğrenim yöntem ve teknikleri üzerine 

araştırmalar yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi okulda yapılan klasik öğretim yöntemlerinin 

dışına çıkılarak öğrencilerin tüm duyu ve algılarını açtıkları, yaparak ve yaşayarak aktif bir 

şekilde öğrenmelerini gerçekleştirdikleri okul dışı öğrenme ortamlarıdır. Okul dışı öğrenme 

ortamları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin okul ve sınıf içi etkinlikleriyle sınırlı kalmayıp sanat ve bilim 

merkezleri, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler, sokaklar ve parklar gibi oldukça geniş yaşam 

alanlarını kapsamaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda okul dışı öğrenme ortamları 

üzerine araştırmaların yapıldığı ancak bu araştırmaların büyük çoğunluğunun Fen Bilimleri 

alanında öğrencilerin başarı, beceri, ilgi ve tutumlarına etkisi üzerine olduğu saptanmış olup 

okul dışı öğrenme ortamı olarak fotoğraf kurslarını ele alan çalışmalara rastlanılmamıştır. 

Buradan hareketle fotoğraf kursuna kayıt yaptırarak temel fotoğrafçılık dersi alan kursiyerlerin 

okul ve sınıf ortamı dışında dışarıda deneyimleyerek öğrenmelerine yönelik görüşlerine ilişkin bilgi 

edinmek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubunu Ankara 

Fotoğraf Sanatçıları Derneğinde Temel Fotoğrafçılık dersi alan kursiyerler oluşturmaktadır. 

Kursiyerlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin görüşlerinin saptanması amacıyla açık uçlu soruların yer 

aldığı anket formu uygulanacak ve elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden içerik 

analizi ile çözümlenecektir. Araştırma bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar doğrultusunda 

konuya ilişkili önerilere yer verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Dışı Öğrenme, Fotoğraf Kursları, İnformal Öğrenme, Non-formal 
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ABSTRACT 

 

Especially in recent years, in the modern education process, research is being conducted on 

new teaching-learning methods and techniques in order to enable students to be active and 

learn by experience. One of these is the out-of-school learning environments where students 

go beyond the classical teaching methods in the school, open up all senses and perceptions, 

and actively learn by living and experiencing. Out-of-school learning environments include a 

wide range of living spaces including, but not limited with school and classroom activities of 

educational activities, such as art and science centers, museums, art galleries, libraries, streets 

and parks. As a result of the literature review, it was found out that researches were conducted 

on the learning environments outside the school, but the majority of these studies were 

determined to have an impact on the achievement, skills, interests and attitudes of the 

students in the field of Science. However, there are no studies dealing with photography 

courses as an out-of-school learning environment. Therefore, the aim of this research is to 

obtain information about the opinions of the trainees who take basic photography courses by 

registering to a photo course and learning outside the school and classroom environment. The 

study group of the research consists of trainees taking Basic Photography course in Ankara 

Photography Artists Association. In order to determine the opinions of trainees about out-of-

school learning, a questionnaire with open-ended questions will be applied and the data 

obtained will be analyzed by content analysis, one of the qualitative data analysis methods. 

Based on the results of the research findings, relevant suggestions will be included to subject. 

 

Keywords: Out-of-school Learning, Photography Courses, Informal Learning, Non-formal 

Learning. 
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ÖZET 

 

Bu araştırma, Bursa’da üniversite, bir devlet ve bir özel okul arasındaki işbirliğine dayalı olarak 

gerçekleştirilen “I. Üniversite – Okul işbirliğine Dayalı Bilim ve Sanat Şenlikleri” projesi ile ilgili 

ziyaretçi olarak katılan 3, 4, 5, 6, 7. sınıf öğrencilerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 

Araştırma betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bursa’da 

projeye ziyaretçi olarak katılan toplam 109 öğrenciden oluşmaktadır.  Veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilim ve Sanat Şenliği Değerlendirme Anketi kullanılmıştır.  

Açık uçlu toplam dört sorudan oluşan ankete verilen cevaplar, içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Sonuç olarak, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri benzer şekilde, genellikle, bilim ve 

sanat şenliklerinde mutlu olduklarını, heyecanlandıklarını, eğlendiklerini, şenliğin güzel olduğunu 

ifade etmişlerdir. Üçüncü sınıflarda daha çok oyuna dayalı etkinliklerden hoşlandıkları yönünde 

görüş bildirirlerken dördüncü sınıflarda atölyelerdeki etkinliklere özellikle biyoloji atölyesi 

etkinliklerinden hoşlandıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Beş, altı ve yedici sınıflardaki bilim 

şenliklerine olan ilgilinin kademeli olarak azaldığı sonucuna ulaşılabilir.  Ayrıca gelecekte 

yapılması planlanan şenliklerde bilim ve sanat ile ilgili olan etkinliklerin yanında spor etkinliklerinin 

de olması gerektiği yönünde pek çok öğrenci görüş bildirmiştir. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in Bursa with the cooperation of a university, a state and a private 

school. 3, 4, 5, 6, 7 participants who participated in the project “Science and Art Festivals Based 

on University-School Cooperation ”. The aim of this course is to get the opinions of the students. 

The research is a descriptive study. The study group consisted of 109 students who participated 

in the project in Bursa in 2019-2020 academic year. Science and Art Festival Evaluation 

Questionnaire developed by the researchers was used as a data collection tool. The answers 

to the questionnaire consisting of four open-ended questions were analyzed by the content 

analysis method. As a result, the third and fourth grade students similarly stated that they were 

generally happy, excited, entertained, and festive in the science and art festivals. In the third 

grade, they expressed that they liked game-based activities more, while in the fourth grade 

they expressed their interest in the workshops especially biology workshop activities. I did not 

feel anything, looking at expressions such as bored, etc. It can be concluded that the interest 

in science festivals in the fifth, sixth and seventh classes has gradually decreased. In addition, 

many students expressed their opinions that there should be sports activities in addition to 

science and art activities in the future festivals. 

 

Keywords: Science Festival, University School Cooperation, Out-of-School Learning 

Environment, Student Opinions. 
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ÖZET 

 

İnsanlar gerek okulda gerekse okul dışında hayat boyu öğrenir. Kişiler, nerede doğdukları, kim 

oldukları ile ilgili anlamsal(semantik) bilgileri ve yaşadıkları belirli anılarına ait bilgileri 

otobiyografik belleklerinde saklamaktadır. İlgili bir uyaran geldiğinde uzun süreli belleğin 

otobiyografik kısmından o bilginin hatırlanmasına neden olur. Bu çalışmada informal öğrenme 

ortamlarından olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret eden kişilerin otobiyografik anılarının 

çeşitli yaş gruplarına göre değişimi incelenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 

uygulanmıştır. Ziyaretçilerin hatıralarını ölçmek 7 açık uçlu soru sorularak, toplanan veriler 

betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Görüşmeler ortalama 10-25 dakika sürmüştür. Bu amaçla 

İzmir Fuar Hayvanat bahçesini ziyaret etmiş yaş dağılımları farklı olan 42 kişiyle yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan kişiler amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri 

olan uygun örnekleme ile seçildi. Ölçüt ise 2007 yılı sonunda kapatılmış olan İzmir Fuar Hayvanat 

Bahçesini en az bir kere ziyaret etmiş kişiler olarak karar verilmiştir. Bu çalışma sonucunda 

informal öğrenme ortamı olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret eden kişilerde otobiyografik 

belleğin yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterdiği açıkça görülmüştür. 23 yaşın altında bulunan 

genç bireylerin anılarını hatırlayamadığı görülmüştür. Bireylerin yaşları arttıkça hatırlamalarının 

ve anılarındaki ayrıntıların arttığı gözlenmiştir. Ayrıca yaşın artışıyla birlikte yaşlı kişilerin daha çok 

olumlu anılardan daha çok bahsettiği ortaya çıkmıştır. Daha genç bireylerin zamanın şartlarına 

bağlı olarak daha az anıya sahip olduğu görülmüştür. Genç bireyler genellikle pis kokuya ve 

hayvanların dar alanda oluşuna odaklanmıştır. İnformal ortamlarda öğrenmenin gereklilikleri 

İzmir Fuarı Hayvanat Bahçesi tarafından sıklıkla sağlanmamıştır, çünkü ziyaretçilere yeni bilgiler 

vermek için tasarlanmamıştır. 
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ABSTRACT 

 

The people is a lifelong learner in school and/or out of school. People store semantic 

information about where they were born, who they are, and information about their specific 

memories in their autobiographical memories. When a relevant stimulus arrives, it causes the 

information to be remembered from the autobiographical part of long-term memory. In this 

study, the autobiographical memories of the visitors of Izmir Fair Zoo were examined according 

to various age groups. In this study, qualitative research method was applied. Seven open-

ended questions were asked to measure the memories of the visitors, and the data were 

evaluated with descriptive analysis. The interview took place between 10-25 minutes. For this 

purpose, structured interviews were conducted with 42 people with different age distributions 

who visited Izmir Fair Zoo. The participants were selected by convenient/criterion sampling that 

is one of the purposive sampling methods. The criterion was decided as the people who visited 

Izmir Fair Zoo which was closed at the end of 2007 at least once. As a result of this study, it was 

clearly seen that autobiographical memory varies according to age in people, visiting İzmir Fair 

Zoo which is an informal learning environment. Young individuals under the age of 23 could 

not remember their memories about İzmir Fair Zoo. It was observed that as the age of individuals 

increased, their recall and details in their memories increased. In addition, with the increase in 

age, it is revealed that elderly people talk more about positive memories. Younger individuals 

have fewer memories depending on the circumstances of the time. Young individuals usually 

focus on stench and the smallness of the cages of animals. The necessities conditions for 

learning in informal environments were not often provided by İzmir Fair Zoo because it was not 

designed to teach new information to visitors. 

 

Keywords: informal learning environment, autobiographical memory, zoo. 
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ÖZET 

 

Öğretimde informal öğrenme ortamların kullanılması kaçınılmaz bir gerçektir, çünkü bu 

ortamlarda öğrenciler bilgiye görerek ve tecrübe ederek ulaşırlar ve anlamlandırırlar. Bu 

çalışmada Evsel Atık ve Geri Dönüşüm konusunu öğretmek için, 5E öğrenme modelinin 

derinleşme aşaması kapsamında 7. sınıf öğrencileri Manisa'daki geri dönüşüm tesislerinden 

birine götürüldü. Öğrenme sürecinin sonunda informal öğrenme ortamının öğrencilerin 

akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada son test kontrol gruplu yarı deneysel 

desen kullanılmıştır. Bu araştırmaya; bir ortaokulda öğrenim gören 30 yedinci sınıf öğrencisi (n=16 

deney grubu, n=14 kontrol grubu) katılmıştır. Araştırma kapsamında her iki gruba da 5E öğrenme 

modeli uygulanmıştır. Deney grubu 5E öğrenme modelinin derinleştirme aşamasında, Geri 

Dönüşüm tesisinde etkinlikler yürütülürken, kontrol grubu ise sınıfta etkinlikler sürdürülmüştür. Veri 

toplama aracı olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerine ‘’Geri Dönüşüm Başarı Testi’’ 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin son-

test başarı puanları ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin akademik başarılarının arasındaki bu farklılığın nedeni olarak 

informal öğrenme ortamlarından olan geri dönüşüm tesisinin önemli bir etkisinin olduğu 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: informal öğrenme ortamı, geri dönüşüm tesisi, 5E öğrenme modeli. 
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ABSTRACT 

 

It is an inevitable fact that informal learning environments are used in teaching, because in 

these environments, students reach and make sense by seeing and experiencing scientific 

information. In this study, to teach about the topic of Domestic Wastes and Recycling, 7th 

grade students within the scope of the Elaboration phase of 5E learning model, were visited to 

one of recycling facilities in Manisa. At the end of the learning process, the effect of informal 

learning environment on students’ academic achievement was examined. In the research, 

quasi-experimental design with post-test control group was used. Thirty 7th grade students (n = 

16 experimental groups, n = 14 control groups) are joined. Within the scope of the research, 5E 

learning model was applied to both groups.  Activities for the experimental group, were carried 

out in Recycling Facility, for control group were carried out in the classroom in accordance 

within the Elaborate phase of 5E learning model. As data collection tool, “Recycling 

Achievement Test” was applied to experimental and control group students. According to the 

results, there was a statistically significant difference in favor of the experimental group 

between the post - test achievement scores of the students in the experimental and control 

groups. It can be said that the recycling facility, which is one of the informal learning 

environments, is an important effect of this difference between students' academic 

achievement. 

 

Keywords: informal learning environments, recycling facility, 5E learning model. 
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ÖZET 

 

Tarih öğretimi yapılırken, tıpkı diğer bilimlerde olduğu gibi kavramlar kullanılır. Bir yetişkinin bile 

anlamakta, hatırlamakta zorlandığı tarihsel kavramların sayısı, hiç de az değildir. Bu durum 

öğrencilerde tarih düşüncesinin gelişmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada tarih 

kavramlarını oyun tabanlı eğitsel oyunla öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada deney 

grubundaki öğrencilere oyunla öğretim yöntemi, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel 

öğretim uygulanmıştır. Konuya ilişkin çoktan seçmeli 20 soruluk başarı testi hazırlanmış, Ön test 

uygulanmış ardından seçilen iki sınıfa “İpucu” oyunu oynatıldıktan sonra seçmiş olunan tüm 

sınıflara son test uygulanıp SPSS programında analiz edilmiştir. Çalışmaya kura ile 104 öğrenci 

katılmış bu öğrencilerin 51 tanesi deney grubu 53 tanesi de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Çalışma için 70 tane oyun kartı hazırlanmış olup her karta bir kavram ve onu tanımlayan dört 

ipucu cümlesi okulumuzda bulunan tarih öğretmenleri kontrolünde tarafımızdan hazırlanmıştır.  

Uyguladığımız ön test ve son test sonuçlarına göre deney grubu, kontrol grubuna göre büyük 

başarı sağlamıştır. Uygulama sırasında deney grubunu oluşturan öğrencilerin oyunu oynarken 

büyük keyif aldıkları ve tarih kavramlarının öğrenmede daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. 

Konuların daha fazla duyu organına hitap edebilecek şekilde somutlaştırılması, görsel, işitsel 

materyallerle desteklenmesi ve mümkün olduğunca basite indirgenmesi öğrenme sürecine 

büyük katkılar sunmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak Tarih Dersi Öğretim Programı bu 

doğrultuda ele alınıp gerekli eklemeler ve düzenlemeler yapılmalı ve öğretmenlerin Tarih 

dersinde oyunla öğretim yapmaları teşvik edilebilir. Gençler arasına son zamanlarda en çok 

oynanan oyunlardan olan ‘Tabu’ oyunundan esinlenilerek hazırladığımız bu oyundan, sanal 

ortama aktarıldığında çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak yararlanılabilir. Uyguladığımız bu 

oyunun diğer dersler üzerinde de uyarlanabilir olduğunu düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

 

While teaching history, concepts are used just like other sciences. The number of historical 

concepts that even an adult has difficulty in understanding and remembering is not limited. 

This situation affects the development of historical thought to a great extent. In this study, it is 

aimed to teach history concepts with game based educational game. In this study, teaching 

method was applied to the students in the experimental group and traditional teaching was 

applied to the students in the control group. 20 multiple-choice achievement tests were 

prepared on the subject, pre-test was applied and then “Hint” game was played for the 

selected two classes and all the selected classes were finalized and analyzed in SPSS program. 

104 students participated in the study by drawing lots, 51 of them were determined as 

experimental group and 53 as control group. 70 playing cards were prepared for the study and 

a concept and four clues for each card were prepared by us under the control of history 

teachers. According to the pre-test and post-test results, the experimental group achieved 

great success compared to the control group. During the application, it was observed that the 

students who formed the experimental group had great pleasure in playing the game and the 

concepts of history were more successful in learning. Concretizing the subjects to address more 

sensory organs, supporting them with visual and auditory materials and making them as simple 

as possible contribute greatly to the learning process. For this reason, first of all, History Course 

Curriculum should be handled accordingly and necessary additions and arrangements should 

be made and teachers can be encouraged to play in history lesson. This game, inspired 

by ’Taboo’, which is one of the most recently played games among young people, can be 

used online or offline when transferred to virtual environment. We think that this game is also 

adaptable on other courses. 

 

Keywords: History, Concepts, Hint, Game. 
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ÖZET 

 

Bilim merkezleri, her yaştan farklı bilgi birikimine sahip bireyleri bilimle buluşturan, toplumun 

yaşam şeklini etkileyen, teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılabilir hale getiren, ziyaretçileri 

deneyemeye ve keşfetmeye teşvik eden, bilim ve teknolojinin öneminin toplum tarafından 

anlaşılmasını sağlayan, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren merkezlerdir (Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulu, 2011). Dünyanın her yerinde, bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişim ve 

değişim günlük yaşamı da etkilemektedir. Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır bir hale 

getirmek, karşılaşılan bilimsel ve teknolojik değişimlere adapte olabilmek ve küreselleşen 

dünyada günlük yaşamı etkileyen sorunlar ortaya çıkmadan çözüm bulan ve meydan okuyan 

bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak için bilim merkezleri dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. 

Dünyadaki bilim merkezlerinin bulundukları kıtalar dikkate alınarak ortak bir çatı altında 

toplandığı çeşitli birlikler oluşturulmuştur. ECSITE (The European Network Science Centers & 

Museums), ASTC (Association of Science and Technology Centers), ASPAC (Asia Pasific 

Network of Science and Technology Centers), NAMES (North Africa and Middle East Science 

Centers Network), SCWS (Science Center World Summit)  dünyada bulunan başlıca birliklerdir. 

Her biri dünya çapında bir kuruluş olan bu birlikler, her yıl konferanslar düzenleyerek bilim ve 

teknoloji merkezleri ve müzeler için ortak bir dil oluşturmayı, alana ilişkin profesyonel gelişime 

destek sağlamayı, sürdürülebilirlik ve uygulamalara yönelik tecrübe ve bilgi birikimlerini 

paylaşmayı amaç edinmişlerdir. Türkiye’de ise ulusal bir amaç güdülerek 2016 yılından beri 

Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri (TÜBİTEM) Konferansı gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada 

2016 yılından bu yana dünyadaki bilim merkezleri birlikleri ve TÜBİTEM Konferans programları 

karşılaştırılmalı olarak ele alınacak olup, dünyadaki ve ülkemizdeki bilim merkezleri ihtiyaç ve 

yönelimleri ortaya konulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: bilim merkezleri, okul dışı öğrenme, informal öğrenme. 
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ÖZET 

 

Sosyal bilimler ders içeriğine bakıldığında eski döneme ait bilgilerin yeni nesillere aktarılması 

konusunun dersin kazanımları arasında yer aldığı görülmektedir. Özellikle eski dönemlerde 

insanların yaşantıları ve kullandıkları eşyaların özelliğinin anlatılması sürecinde zorluklar yaşandığı 

görülmektedir. Bu zorlukların başında, öğrencilerin bizzat kendilerinin içinde bulunmadığı, 

yaşamadığı kültürlerin günümüze uyarlanarak aktarılması olduğu düşünülürse bu sorunun 

giderilmesi için otantik öğretim ile sosyal bilimler dersinin birleştirilmesi gerekmektedir. Yeni çıkan 

bir kavram olmasına rağmen otantik öğrenme; derslerde öğrencilerin kendilerinin anı yaşayarak 

öğrenmesini desteklemektedir. Bu çalışma ile amaçlanan, sosyal bilimler dersi kazanımlarından 

olan “Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir” ifadesinin otantik 

öğrenme yaklaşımıyla öğrencilere öğretilmesidir. Araştırma kapsamında okul içinde 

öğrencilerin kendi aile veya çevrelerinden gelen eski eşyalardan oluşan bir sergi kurulmuştur ve 

öğrenciler sergiyi gezerken bu eşyaları yakından tanıma fırsatı sağlanmıştır. Karma desen 

yönteminin kullanıldığı çalışmada betimsel analiz ve görüşme formların değerlendirmesi 

yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi ortaokul seviyesinde 5, 6 ve 7.sınıfları kapsamaktadır. Tarihi 

eşyalar tanıma ölçeğinin öntest ve sontest değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin bilgi 

seviyesinde artış olduğu, bilmedikleri eşyalar hakkında yeni bilgiler öğrendikleri ve yanlış 

bilgilerini düzeltme şansı buldukları görülmüştür. Görüşme sonrasında ise öğrencilerin kültürel 

miraslarımız ve geçmiş tarihimiz hakkında yeni bir şeyleri öğrenmekten hoşlandıklarını ve geçmiş 

yaşantılarımızın günümüze ışık tuttuğunu düşündükleri ortaya çıkarılmıştır. Okul öğrencilerin kendi 

geçmişlerine ait eşyalardan oluşan mini sergilerin kurulması, kendi geçmişlerinden başlayarak 

daha geniş bir alanı kapsayan öğrenme merakı uyandıracaktır. 
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ABSTRACT 

 

When the social sciences course content is examined, it is seen that transferring the information 

from the old period to the new generations is among the gains of the course. Especially in the 

old times, it is seen that there are difficulties in the process of explaining people's lives and the 

properties of the goods they use. If it is thought that the beginning of these difficulties is the 

adaptation of the cultures that are not existed in the students and they do not live in that 

environment, authentic teaching and social sciences course should be combined to solve this 

problem. Although authentic learning is a new concept, It supports students' learning by 

experiencing the moment themselves. The aim of this study is to teach the students ot Evaluates 

the historical development of cultural elements in daily life with authentic learning approach. 

Within the scope of the research, an exhibition consisting of old belongings of students coming 

from their own families or communities was established within the school and the students were 

given the opportunity to get to know these belongings closely. Descriptive analysis and 

interview forms were evaluated in the study where mixed pattern method was used. The 

sample of the study included 5th, 6th and 7th grades at secondary school level. As a result of 

the pre-test and post-test evaluation of the historical items recognition scale, it was seen that 

the students' knowledge level increased, they learned new information about the items they 

didn't know and they had the chance to correct their wrong information. After the interview, it 

was revealed that students liked to learn something new about our cultural heritage and history 

and that our past experiences shed light on our day. The establishment of mini exhibitions of 

school students' belongings from their past will create a curiosity for learning, starting from their 

own past. 

 

Keywords: Social Studies Education, Culture and Hertige, Authentic Learning, Informal 

Learning. 
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ÖZET 

 

Okul dışı öğrenme ortamlarının çok yönlü ve etkili kullanımı öğrenmeyi pekiştirmekte, kalıcı hale 

getirmekte ve öğrencilerin çalışılan konuya ilişkin algılarını, farkındalıklarını ve becerilerini 

geliştirmektedir. Müzelerin koleksiyonları bağlamında öğrenme programlarıyla ilişkilendirilerek 

aktif öğrenme süreçlerine dâhil edilmesi ile Türkiye’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 

devlet müzelerinde ve özel müzelerde koleksiyon temelli eğitim çalışmaları hız kazanmış; kültürel, 

doğal ve teknolojik mirası gündeme getiren etkinliklerle projelere öncelik verilmeye başlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür, Turizm Bakanlığı arasında müze ve ören yerlerinin eğitim – öğretim 

süreçlerinde aktif kullanımına ilişkin işbirliği protokolünün imzalanması müzede eğitim etkinliklerini 

geliştirecek uzmanlara ihtiyacı artırmış; öğretmenlerin müze eğitimi süreçleri, ilkelerini ve müze 

eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri konusunda donanımlarını artırmalarını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu bağlamda müze eğitimcilerinin ve öğretmenlerin müze eğitiminin amacını yerine 

getirecek şekilde müze eğitimini tanımlamaları ve müze ortamındaki rollerini hayata 

geçirebilecekleri becerileri kazanmaları önemlidir. Müze ve galeri eğitimi ile artık bir müzede 

yürütülen müze faaliyetlerinin geniş anlamıyla topluma bilgi ve tecrübe aktarma işi olduğu 

anlaşılmalıdır. Bu tanım, müzenin asıl amacının eğitim olduğunu vurgulayan sergileri de 

kapsamaktadır. Dolayısıyla her geçen gün sayısı ve çeşitliliği artan müzelerde (ve galerilerde) 

izleyicilerle bilgi paylaşım ve eğitim süreçlerinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin seçimine, 

yaş gruplarına uygunluğuna ve içeriklerine dikkat edilmeli; müze eğitimi politikaları ve ilkeleri 

saptanarak yazılı hale getirilmelidir. Bu çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye’de farklı türde ve 

içerikteki müzelerde öğretim programları dahilinde aktif öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla 

gerçekleştirilen eğitim süreçlerinde kullanılan yöntem ve teknikleri örnekler yoluyla incelemektir. 
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ABSTRACT 

 

The multi-faceted and effective use of informal learning environments reinforces and makes 

learning permanent. It improves students' perceptions, awareness and skills on the topic which 

is being studied. In the context of museum collections with the inclusion of the active learning 

process in relation with the learning programs in Turkey, collection-based training activities in 

state and private museums affiliated to the Ministry of Culture and Tourism have accelerated. 

Cultural, natural and technological heritage are initials in this process. The signing of the 

cooperation protocol between the Ministry of National Education and the Ministry of Culture 

and Tourism on the active use of museums and historical sites in the education and training 

processes increased the need for experts to develop educational activities in the museum; It 

has made it compulsory for teachers to increase their knowledge about museum education 

processes, principles and methods and techniques to be used in museum education. In this 

context, it is important for museum educators and teachers to define museum education in 

order to fulfill the purpose of museum education and to acquire the skills to perform their roles 

in the museum environment. It should be understood that museum and gallery education and 

museum activities carried out in a museum are now the task of transferring knowledge and 

experience to the society in the broadest sense. This definition includes exhibitions emphasizing 

that the main purpose of the museum is education. Therefore, in the museums (and galleries) 

whose number and diversity increase day by day, attention should be paid to the selection of 

methods and techniques to be used in information sharing and education processes with the 

audience, their suitability for age groups and their contents and museum education policies 

and principles should be determined and written. Methods and techniques used in the 

educational process carried out in Turkey and in the world are examined through the 

curriculum in the museums in order to achieve active learning is to examine samples. 

 

Keywords: Museum, Museum education, informal learning, Museum policy, Museum education 

principles. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanımına ilişkin 

öğrenci görüşlerini incelemektir. 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 5. Sınıf 

‘Vücudumuz Bilmecesini Çözelim’ ünitesinin konuları çeşitli etkinliklerle okul dışı öğrenme 

ortamlarında öğrencilere sunulmuştur. Olgubilim araştırma yöntemiyle yürütülen çalışmadaki 

yapılan etkinlikler sonunda, araştırmaya katılan 15 öğrenciden rastgele seçilen 10 öğrencinin 

duygu ve düşüncelerini anlamak amacıyla yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Mülakatlar ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Bu mülakatlarda; okul dışı öğrenme ortamı 

uygulamalarının öğrencilere hangi bilgi ve becerileri kazandırdığı, bu tür ortamlarda derslerin 

nasıl yürütülmesi gerektiği, öğrenmeye zorluk oluşturan yerler olup olmadığı, bu ortamlarda 

bulunan öğrencilerin yaşadığı duygu ve düşünceleri, öğrencilerin meslek seçimine etkisi olup 

olmadığı, kazanılan bilgi ve becerilerin günlük hayata aktarılması ve okul dışı ortamlardaki 

memnuniyetleri hakkında öğrencilerden bilgi alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen öğrenci görüşleri, 

benzer, çelişkili ve bağımsız olarak kullandıkları ifadeler gruplandırılarak betimsel analiz 

yapılmıştır. Analizlere göre, okul dışı öğrenme ortamlarının öğrenme üzerinde olumlu etkiye sahip 

olduğu, rehberin öğrencilere yaklaşımı ve konusuna hâkimiyeti, gezi ortamındaki materyallerin 

ilgi çekiciliği ile öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmasında etkili olduğu, bu ortamlarda 

öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabildikleri, grup içi ve gruplar arası etkileşimin 

öğrenmeyi etkileyeceği, bu ortamların öğrencilere sosyallik sağlayarak öğrenmeler 

gerçekleştirildiği, öğrencilerde var olan önbilgilerinin korku oluşturabileceği bunun yapılan 

ziyaretleri etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca okul dışı öğrenme ortamlarında 

öğrencilerin etkileşimde bulundukları rehberlerin mesleklerini tanıma imkânı buldukları 

anlaşılmıştır. Araştırmada çalışma sonuçlarına dayalı olarak ilgili araştırmacılara gerekli öneriler 

sunulmuştur. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine pupils' views on the use of learning environments out-of-

school in the teaching process. The subjects of the 5th grade "Let's Solve the Body Puzzle" unit 

in the 2013 Science Curriculum were presented to the pupils in out-of-school learning 

environments with various activities. At the end of the activities carried out in the study, was 

conducted with phenomenology research method, semi-structured interviews were 

conducted to understand the feelings and thoughts of 10 randomly selected in total 15 pupils. 

The interviews were recorded with a voice recorder. In these interviews; what kind of 

knowledge and skills the pupils gain from out-of-school learning environment practices, how 

the courses should be conducted in such environments, whether there are places that cause 

difficulties in learning, the feelings and thoughts experienced by the pupils in these 

environments, whether the effects of the pupils on the choice of profession and the acquired 

knowledge and skills are transferred to daily life and their satisfaction in out-of-school settings. 

Descriptive analysis was performed by grouping the expressions of pupils' views, similar, 

contradictory and independent. According to the analysis, it was found that out-of-school 

learning environments have a positive effect on learning, the guide's approach to the pupils 

and their mastery of the subject, the materials that are visited in the out-of-school environment 

are attractive and effective in acquiring pupils' knowledge and skills, use the knowledge they 

have learned in these environments in daily life, in-group and intergroup interaction will affect 

learning, these environments provide learning to pupils by socializing, pupils' pre-knowledge 

can create fear and affect visits. In addition, it was understood that in the learning 

environments out-of-school, the guides they interacted with had the opportunity to know their 

professions. Based on the results of the study, necessary suggestions were presented to the 

interested researchers. 

 

Keywords: Out-of-school learning environments, Science teaching, ‘Let’s solve the body 

puzzle’ unit. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın genel amacı, 7. sınıf görsel sanatlar dersi perspektif konusunun çok alanlı görsel 

sanatlar eğitimi yöntemiyle uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin 

uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin arasındaki başarının etkisini belirlemektir. Araştırma, 

2017-2018 öğretim yılı Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan ortaokulda öğrenim gören toplam 

60 öğrenci üzerinde, bir haftası hazırlık olmak üzere toplam altı hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda, çok alanlı görsel sanatlar eğitim yöntemine göre hazırlanmış ders planı 

deney grubuna, geleneksel yöntemlere göre hazırlanmış ders planı kontrol grubuna 

uygulanmıştır. Araştırma, nicel ve nitel araştırma modelleriyle birlikte kullanılmıştır. Araştırma nitel 

araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve doküman inceleme teknikleri ile deneysel 

desenlerden “Ön-test, Son-test, Kontrol Gruplu Desen” modelinde yapılmıştır. Araştırmada nicel 

verilerin analizinin yapılması için öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine, 

Shapiro-Wilks testi ile bakılmıştır. Ardından ‘Çarpıklık ve Basıklık değerleri’ incelenerek verilerin 

normal dağılımına bakılmıştır. Araştırma kapsamında parametrik testlerden bağımlı ve bağımsız 

örneklemler t-testi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda deney grubuna ait başarı testi öntest-

sontest puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak da anlamlı olup olmadığını test 

etmek için yapılan t-testi analizi sonucunda (t=-8.999, p<.05) öntest-sontest puanları arasında 

sontest lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Deney grubunun başarı testi sontest puan 

ortalamasının 10.46, kontrol grubunun başarı testi sontest puan ortalamasının 10.73 olduğu 

görülmektedir. Elde edilen t testi sonucuna göre (t=-.336, p>.05) ortalamalar arasında deney 

grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Öğretim süreci içerisinde perspektif 

konusunun öğretiminde, çok alanlı görsel sanatlar eğitim yönteminin kullanılması, öğrencilerin 

akademik olarak başarılı olmalarını sağlamıştır. 
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ÖZET 

 

Bu araştırma öğrencilerin insan figürü çizimlerini, akıllı tahta destekli sanat eğitimi ile ne kadar 

geliştirebileceklerini, eğitimin başarı ve kalıcılığa etkisini belirleme amacı taşımaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu; 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Kontrol grubunda MEB'in 

desteklediği öğretmen odaklı anlatım yöntemi, Deney-1 grubunda akıllı tahta destekli eğitim, 

Deney-2 grubunda ise; hem akıllı tahta destekli eğitim hem de demonstrasyon yöntemi 

uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Koppitz tarafından geliştirilen “İnsan Figürü 

Çizimi Değerlendirme Kriterleri Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulamanın etki değerlerine bakıldığında 

öntest ile sontest puanları arasındaki en büyük anlamlı farkın 8.12 ile Deney-1 grubunda olduğu, 

bunu 6.25 ile Deney-2 grubunun izlediği belirlenmiş ve Kontrol grubunun 4.51 ile son sırada yer 

aldığı görülmüştür. Grupların sontest puanlarının karşılaştırılmasında ise Tek Yönlü Varyans Analizi 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda; Kontrol grubu ile Deney-1 grubu arasında Deney-1 

grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca dayanarak akıllı tahta ile 

öğretimin, MEB’in desteklediği öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu söylenebilir. Denel 

işlem sonrasında, Kontrol, Deney-1 ile Deney-2 gruplarının insan figürü çizimi konusunda 

öğrenilenlerin kalıcılığı açısından benzer bir etkiye sahip oldukları ifade edilebilir. Yapılan 

değerlendirmelerin sonucunda insan figürü çizimi öğretiminde akıllı tahta destekli öğretimin, 

MEB’in desteklediği öğretim yöntemine ve hem akıllı tahta destekli öğretim hem de 

demonstrasyon yöntemine göre daha etkili olduğu söylenebilir. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine how much the students could improve their human 

figure drawings through smart board-supported art training and the effect of this training on 

their success and retention. The research sample consisted of 7th grade students. Teacher-

centered instruction methods, which was supported by the Ministry of National Education 

(MNE), was applied in the control group, and the smart board-supported training was applied 

in the Experiment-1 group. Both the smart board-supported training and demonstration 

method were applied in the Experiment-2 group. “Human Figure Drawings Evaluation Criteria 

Scale,” developed by Koppitz, was used as the data collection tool in the research. When 

effect values of the application were analyzed, it was seen that the greatest difference 

between the pretest and posttest scores was in the Experiment-1 group with a value of 8.12; 

the Experiment-2 group had the second highest difference with a value of 6.25; finally, the 

Control group had the lowest difference with a value of 4.51. One-Way Analysis of Variance 

was applied in comparing the posttest scores among groups. As a result of the application, it 

was determined that there was a significant difference between the Control group and the 

Experiment-1 group, the latter being more successful. Based on this result, teaching with a smart 

board can be said to be more effective when compared to the teaching method that the 

MNE supports. After the empirical process, it can be stated that the Control, Experiment-1, and 

Experiment-2 groups had a similar effect in terms of retention of what was learned in regards 

to human figure drawing. Consequently, smart board supported teaching is more effective for 

teaching human figure drawing skills than both the MNE supported teaching methods and  the 

smart board supported teaching and demonstration methods combined. 

 

Keywords: Art Education, Figure, Human Figure Drawing, Child’s Artistic Development, Smart 

Board. 
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ÖZET 

 

Günümüz koşullarında eğitim-öğretimde sadece sınıf ortamı ile sınırlı olmadan her türlü okul dışı 

öğrenme ortamından yararlanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bireyselleştirilmiş öğrenmeyi de 

destekleyen okul dışı ortamlarda kişi kendi öğrenme hızına göre öğrenir, çevresindekilerle 

etkileşime girerek günlük hayatla bağlantılı olarak deneyim kazanır. Birey eğlenerek öğrenir ve 

sosyal becerisi gelişir. Öğrenciler için tatil dönemlerinde organize edilen, eğitici olduğu kadar 

eğlenceli vakit geçirebilecekleri yerlerden birisi de düzenlenen kamplardır.  Bahsedilen 

amaçları karşılama hedefiyle “Bilim, Astronomi ve Kayak Eğitimi (BAK) Kampı” ortaokul 

öğrencileri için 2018-2019 ara tatilde bir haftalık bir program olarak Erzurum il sınırları içerisinde 

düzenlenmiştir. Bu kamp toplam 8 ortaokul öğrencisi ve alanında uzman 5 eğitmen, bir kamp 

koordinatörü ve 2 yardımcı eleman ile gerçekleştirilmiştir. Kampta öğrenci yaş ve seviyesi göz 

önüne alınarak astronomi eğitimi, ışık ve görme konularına ait etkinlikler, teleskop yapımı ve uzay 

gözlemi, mikroskop kullanımına yönelik etkinlikler, iletişim oyunları, kayak eğitimi, doğa ve tarihi 

geziler düzenlenmiştir. Kamp süresince öğrencilerin yaşadıkları deneyimler, öğrencilerle yapılan 

kamp sonrası görüşmelerle ölçülmüştür. Veriler ses kaydı yardımıyla kağıda dökülmüş ve 

doğrudan alıntılar yapılarak betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

kamp tüm öğrenciler tarafından oldukça öğretici ve eğlenceli bulunmuştur. Öğrenciler okulda 

gördükleri fen derslerindeki bilgileri tatilde farklı ortamlarda (üniversite laboratuvarı) tekrar 

ettiklerini ve daha akılda kalıcı bir şekilde öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Sosyal bakımdan ise 

farklı arkadaşlıklar kurduklarını ve beraberce vakit geçirmenin onları çok mutlu ettiğini 

söylemişlerdir. Kamp süresinde birçok şeyi daha çok merak ettiklerini ve daha çok soru 

sorduklarını belirtmişlerdir. Ek olarak, katılımcı öğrenciler kampı süre olarak az bulduklarını 

vurgulamışlardır. Bir daha böyle bir kamp düzenlenirse katılma isteklerini hem aileleriyle hem de 

kamp eğitmenleriyle paylaşmışlardır. 
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ABSTRACT 

 

In today's conditions, the necessity of using any kind of out-of-school learning environment has 

emerged in education without being limited to the classroom environment only. In out-of-

school environments, which also support individualized learning, the person learns according 

to their own learning speed, interacts with those around him and gains experience in 

connection with daily life. The individual learns with fun and develops social skills. One of the 

places where students can have fun as well as educational activities, which are organized 

during the holidays, are the camps. "Science, Astronomy and ski training (SAS) camp” was 

organized as a one-week program for middle school students in 2018-2019 mid-term holiday 

time conducted in Erzurum province. This camp was performed with a total of eight middle 

school students and five instructors, a camp coordinator and two assistants who are experts in 

their field. In the camp, astronomy education, light and vision activities, telescope construction 

and space observation, microscope activities, communication games, ski education, nature 

and historical trips were organized considering the age and level of the students. The 

experiences of the students during the camp were measured by post-camp interviews with the 

students. The data were recorded on a paper with the help of sound recording and analyzed 

directly using a descriptive approach with direct quotations. According to the results of the 

analysis, the camp was found to be highly instructive and entertaining by all students. The 

students stated that they repeated the knowledge in the science lessons they saw at school in 

different settings (university laboratory) during the holiday and learned in a more memorable 

way. In social perspective, they said that they formed different friendships and spending time 

together made them very happy. They stated that they were more curious about many things 

during the camp time and asked more questions. In addition, the participating students 

emphasized that they found the camp to be short in duration. If such a camp was ever 

organized again, they shared their willingness to participate with both their families and camp 

instructors. 

 

Keywords: Out-of school learning, SAS camp, middle school students, descriptive analysis. 
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ÖZET 

 

21.yüzyılın gerekliliği olarak Biyoloji dersinde bireylerden edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri 

kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları beklenmektedir. 

Günümüz ve gelecek meslek dalları göz önüne alındığında bireylerin işlevsel projeler üretmeleri, 

kapsamlı ve özgün tasarımlar yapmaları, buluşlar ortaya koymaları Biyoloji dersinin hedefleri 

arasında yer almaktadır.(MEB Biyoloji Programı,2019) Ancak özellikle fen bilimlerinde sadece 

kitaba bağlı kalarak ezbere dayalı metotlar kullanmak bu işlevsel yaklaşımın ihtiyaçlarını 

karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu noktada karşımıza çıkan STEM yaklaşımı   Biyoloji dersinin 

hedeflerine hizmet eder nitelikte bir strateji olarak önümüzde durmaktadır. Fakat yine bu 

aşamada özellikle Fizik, Kimya, Biyoloji ders saatlerine bakıldığında STEM’ e dayalı ders işleme 

konusunda yetersiz kaldığımız görülmektedir. Ayrıca STEM yaklaşımına bağlı etkinliklerin ders 

planlarına ve kitaplarına entegre edilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Konu 

bazında etkinlikler hazırlanarak ders kitaplarının güncellenmesi yapılması gereken çalışmalar 

arasındadır. Bu çalışma ile öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği DNA, hücre döngüsü kontrolü 

ve kanser arasındaki ilişkinin kanserde yeni tedavi yöntemi olan gen terapisi konusu gündeme 

alınarak STEM yaklaşımı ile tasarlanmış ‘’Benim DNA’m ve Kanser’’ etkinliği ile desteklenerek 

ortaya çıkan sonucun öğrenciler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu Toki Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak öncelikle öğrencilerin STEM’ e karşı tutumlarını 

ölçmek için ön çalışma olarak bu konudaki görüşleri sorulmuş ve öğrencilerin bu konuya 

oldukça yabancı olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra STEM yaklaşımı ile hazırlanmış ve 

öğrencilerin kendi DNA’larını gözledikleri bir deney yapılmıştır. Bundan sonra öğrencilerden gen 

terapisi yaklaşımı ile basit malzemeler kullanarak kendilerinin hazırlayacakları, DNA modelleri 

tasarlamaları beklenecektir. Aynı zamanda kişiye özel tedavi yaklaşımı kapsamında nano 

robotların rolünü açıklayarak yeni tasarımların nasıl olabileceği konusunda yorum yapmaları da 

beklenen davranışlar arasındadır. Bu aşamadan sonra STEM tutum ölçeği uygulanarak 

ölçekteki maddelerin yüzde hesaplamaları yapılacaktır. Sonuç aşamasında STEM tutum 

ölçeğinden ve ön görüşmeden alınan sonuçlar karşılaştırılarak öğrencilerin STEM yaklaşımı 

kullanılarak işlenen derse karşı tutumları karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 
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ABSTRACT 

 

As a necessity of the 21st century, individuals are expected to produce new ideas and make 

original works by using the knowledge, skills and competences acquired in Biology course. 

When the current and future occupations are taken into consideration, it is among the 

objectives of the Biology course that individuals produce functional projects, make 

comprehensive and original designs, and create inventions (MEB Biology Program, 2019). 

However, using only rote-based methods, especially in science, has become unable to meet 

the needs of this functional approach. At this point, the STEM approach is a strategy that serves 

the objectives of the Biology course. However, at this stage, especially when we look at the 

Physics, Chemistry, Biology course hours, we are inadequate in STEM based teaching. 

Moreover, it is clear that further studies are needed to integrate STEM-related activities into 

lesson plans and books. Activities on subject basis should be prepared and textbooks should 

be updated. In this study, the relationship between DNA, cell cycle control and cancer, which 

the students have difficulty in understanding, is evaluated with the help of STEM approach 

designed with the new therapy method of gene therapy which is the new treatment method 

in cancer.İntended. The study group of the study consists of 10th grade students of Toki Şehit 

İsmail Tetik Anatolian High School. As a method in the research, first of all, the opinions of the 

students were asked as a preliminary study in order to measure the attitudes of students 

towards STEM and it was determined that the students were quite alien to this subject. Then an 

STEM approach was prepared and an experiment was performed in which the students 

observed their own DNA. After that, students will be expected to design DNA models that they 

will prepare by themselves using simple materials with a gene therapy approach. They are also 

expected to explain the role of nano robots in the context of a tailor-made treatment 

approach and to comment on how new designs can be. After this stage, STEM attitude scale 

will be applied and the percentage of the items in the scale will be calculated. At the 

conclusion stage, the results obtained from STEM attitude scale and pre-interview will be 

compared and the students' attitudes towards the course will be evaluated by using STEM 

approach. 

 

Keywords: DNA, Cell cycle control, Cancer, Gene therapy, STEM. 
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ÖZET 

 

STEM eğitim yaklaşımının bireylerin hem grupla hem de bireysel çalışmaları yapabilmesine, bilim 

ve teknoloji okuryazarlığının gelişmesine okula karşı olumlu tutum geliştirmesine olanak 

sağlamaktadır. STEM okul dışında da etkinliklerin gerçekleştirilebileceği eğitim yaklaşımıdır. Bu 

çalışmanın amacı STEM eğitimi çerçevesinde “Genç Robotimler Yarışıyor” yarışmasına katılmış 

lise öğrencileri ile süreci, robot tasarımı, programlama ve işbirliği hakkındaki görüşlerini 

belirlemektir. Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında TC Gençlik Ve Spor Bakanlığı 

2018 yılı 1. Çağrı Döneminde desteklenen “Genç Robotimler Yarışıyor“ yarışması Eskişehir 

Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenmiştir. Spor ve sağlık bağlamında hazırlanan 

parkurlarda robotik tasarımları ile yarıştıkları proje çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu; 

yarışmaya katılan Eskişehir Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi 8 kız ve 12 erkek 

öğrenci oluşturmaktadır. Robotik atölye çalışmalarıyla eğitim alan öğrencilerin okulun spor 

salonunda düzenlenen yarışma ile eğlenirken öğrenmeleri hedeflenmiştir. Araştırma verileri 

yarışma öncesi ve sonrasında ön test ve son test olarak uygulanan açık uçlu soru formları ile 

elde edilmiştir. Veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Görüşmelerde eğitimini aldıkları robot 

kitlerinin eğlenceli olduğu, öğrencilerin ilgisi çektiği, motivasyonlarını arttırdığı, araştırmaya ve 

bilimsel çalışmalara karşı ilgilerini arttırdığı belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

The STEM education approach enables individuals to do both group and individual work, and 

to develop a positive attitude towards school in the development of science and technology 

literacy. STEM is an educational approach in which activities can be carried out outside of 

school. The aim of this study is to determine the views of a group of high school students who 

participated in the “Young Robotics Are Competing” competition within the framework of 

STEM education. As part of ‘Youth Projects Support Program, TR Ministry of Youth and Sports  

2018 Year 1 Round 1 ‘Young Robotics  are Competing“ project was held at Eskişehir Beyhan- 

Rıfat Çıkılıoğlu Anatolian High School. It is the project in which the students compete with  their 

robotic designs on trails prepared in the context of sport and health.  The participants of the 

research consist of 8 girls and 12 boys from Eskişehir Beyhan- Rıfat Çıkılıoğlu Anatolian High 

School students who participated in the competition. The students trained through robotics 

workshops are targeted to learn while having fun with the competition held in the school's gym. 

The research data was obtained through open-ended question forms applied as pre-test and 

final test before and after the competition .The data was analyzed by content analysis.In the 

interviews, it was determined that the robot kits available were fun, attracted the attention of 

the students, increased their motivation and  interest in research and scientific studies. 

 

Keywords: Learning environments outside school, STEM, robot competition. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adayları için STEM eğitim yaklaşımına göre bir dersi 

tasarlamaktır.  Çalışmada eğitimsel tasarım araştırması yöntemine göre ön araştırma ve prototip 

evreleri kapsamında elde edilen veriler dikkate alınmıştır. Ön araştırma evresinde öğretmen 

adayı eğitimindeki STEM odaklı araştırmalar incelenmiş ve bir STEM eğitimi ihtiyaç analizi formu 

geliştirilerek beş STEM eğitimi uzmanına gönderilmiştir. Böylece, öğretmen adaylarının STEM 

öğretimine yönelik ne tür bilgi ve becerilere ihtiyaçlarının olduğu analiz edilmiştir. İlgili literatür 

ve eğitim ihtiyaçlarına göre fen bilgisi öğretmen adaylarına STEM öğretimi bilgi ve becerilerini 

kazandırmaya dönük STEM ders tasarımı hazırlanmıştır. Ayrıca eğitim tasarım araştırması 

yöntemine göre değerlendirme evresinde kullanılmak üzere nitel veri toplama araçları 

hakkında literatür incelenmiştir. Prototip aşamasında, ilk döngüde 3. sınıf fen bilgisi öğretmen 

adaylarına “Özel Öğretim Yöntemleri – I” dersinde 2018 bahar döneminde tasarım uygulanmış 

ve akabinde gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak, STEM eğitimi 

ön bilgi formu, Derin düşünme formu, STEM ders planları, STEM ders planı değerlendirme formu, 

STEM eğitimi öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları ve bir yarı yapılandırılmış yüz 

yüze görüşme formunun taslakları geliştirilmiştir. İkinci döngüde ise uzman görüşleri alınarak STEM 

ders tasarımında düzeltmeler yapılmış ve veri toplama araçlarına son hali verilmiştir. Sonuç 

olarak fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi konusunda kazanmaları gereken bilgi ve 

beceriler; STEM eğitiminin doğuşu, kısa tarihçesi, felsefesi ve kavramsal çerçevesi, STEM 

disiplinleri, 21. yy becerileri, Türkiye ve diğer ülkeler bağlamında gerçekleştirilen örnek STEM 

eğitimi uygulamaları, Mevcut fen bilimleri dersi öğretim programında STEM eğitim yaklaşımının 

uygulanma şekli, STEM eğitiminde ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri, STEM’de 5E 

öğretim modeli, problem ve projeye dayalı öğrenme yöntemlerinin temelleri ve uygulamaları, 

Akranlarıyla işbirliği içerisinde bilgi paylaşımı, STEM eğitim yaklaşımına göre ders planı hazırlama 

ve uygulama olarak belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi konusundaki 

bilgi ve becerilerini arttırmak için yapılacak birden çok etkinliği deneyimleyecekleri şekilde 

Vasquez ve arkadaşlarının (2013) ifade ettiği disiplinler ötesi (transdisipliner) modele göre 

hazırlanmıştır. Etkinliklerin ortak bir tema altında toplanmasını sağlamak amacıyla 21.yy evi 

bağlamı tercih edilmiştir. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adayları için STEM eğitim yaklaşımına göre 

tasarlanmış bir dersin uygulanması ve değerlendirilmesidir.  Çalışmada eğitimsel tasarım 

araştırması yöntemine göre yürütülen değerlendirme evresi kapsamında elde edilen veriler 

dikkate alınmıştır.  Ön araştırma evresi ve prototip evresinde geliştirilen STEM ders tasarımı  

değerlendirme aşamasında, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersinde, 3. sınıfta 

okuyan 21 fen bilgisi öğretmen adayına uygulanmış ve etkililiği araştırılmıştır.  Araştırmada nitel 

veri toplama aracı olarak, STEM eğitimi ön bilgi formu, Derin düşünme formu, STEM ders planları, 

STEM ders planı değerlendirme formu, STEM eğitimi öz değerlendirme ve akran değerlendirme 

formları ve bir yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme formu kullanılmıştır. Nitel veriler betimsel 

analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırmalı veri analizi yöntemleri birlikte kullanılarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM eğitiminin kuramsal 

yapısı, STEM disiplinleri ve entegrasyonu, 21. yy becerileri, örnek STEM etkinlikleri, güncel fen 

bilimleri dersi öğretim programı, STEM’de öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri, STEM 

eğitiminde ölçme ve değerlendirme, akranlarıyla işbirliği yapma ve STEM eğitimine göre bir dersi 

planlama boyutlarında eğitime ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında 

hazırlanan STEM ders tasarımının fen bilgisi öğretmen adaylarının belirtilen ihtiyaçlarını 

karşılayarak etkili olduğu saptanmıştır. STEM ders tasarımında, transdisipliner modele göre 21. yy 

evi tasarlama ve bir araç tasarlama bağlamında altı etkinlik hazırlanmıştır. Etkinlikler, hands on-

minds on (bedenen ve zihnen aktif öğrenmeyi öne çıkaran) yöntemine göre hazırlanmıştır. 

Eğitimsel tasarım araştırmasının bir doğurgusu “Ön hazırlık” aşamasında daha kapsamlı ihtiyaç 

analizi yapılması gerektiğidir. Bir diğer doğurgusu ise, “Geliştirme veya prototipleme” ve 

“değerlendirme” aşamalarında uygulanan adımların yeterli olduğu yönündedir. 
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ÖZET 

 

Okulda verilen eğitim ve öğretimin, okul dışı ortamlarda devam etmesi ve desteklenmesi farklı 

öğretim materyallerinin hayatımıza dahil edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 

her geçen gün daha da dijitalleşen dünyamızda filmlerin okul dışı öğrenme materyallerinden 

biri olarak ele alınabileceği söylenebilir. Filmlerin fen ve biyoloji okuryazarı bireyler 

yetiştirilmesinde örgün eğitime olan desteği ve öğrencilerde eksik kalan bilgilerin 

tamamlanmasındaki katkıları oldukça önemlidir. Filmler, sahip oldukları konu, görsellik ve kurgu 

zenginlikleriyle, insan davranışlarının sonuçlarının önceden deneyimlenmesini, tartışılmasını ve 

örgün eğitimin günlük hayatla bağdaştırılmasını sağlayabilirler. Bu noktada, filmlerin eğitici ve 

öğretici yönü üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılması ve sıklıkla seyrettiğimiz filmlerin sunduğu 

bakış̧ açılarının biyoloji ve çevre eğitimi açılarından sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının filmlerle biyoloji öğrenmenin mümkün olup 

olmadığına dair görüşlerinin incelenmesidir. Bu yönde yapılacak araştırmalarla, geleceğin 

öğretmenlerinin, filmleri öğretim materyali olarak ne ölçüde ve nasıl kullanabileceklerine dair 

sonuçlar elde edilebilir. Çalışmada 16 biyoloji öğretmeni adayının (15 kadın, 1 erkek) filmlerin 

biyolojiyi öğrenmedeki yeri hakkındaki görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Çalışmada nitel yöntem 

kullanılmış olup, veri analizi olarak içerik analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile, gelişen dünyamızda öğrencilerin biyoloji dersini daha etkili şekilde 

öğrenebilmesinin mümkün olup olmadığı öğretmen adaylarının bakış açıları yönünden 

tartışılabilir. Ayrıca filmlerin biyoloji konularını öğrenmeye olan katkıları incelenerek, öğretmen 

adaylarının filmlerin hangi boyutlarda katkı sağlayacağına ilişkin görüşleri sorgulanıp, 

tartışılacaktır. Sonuçlar, nitelikli biyoloji öğretim materyalleri olabilecek olan filmlerin, okul dışı 

öğrenme ortamlarının etkinliğinin arttırılması ve farklı yönleriyle kullanılabilmeleri açılarından 

ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayabilir. Böylelikle çalışmanın sonuçları ile filmlerden biyoloji 

öğretiminde etkin ve nitelikli biçimde faydalanma bilincindeki gelişmeler de tartışılabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Film, öğretim materyali, biyoloji eğitimi, biyoloji öğretmen adayı, okul dışı 

öğrenme. 
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ABSTRACT 

 

The fact that the education provided at schools is continued and supported in the out-of-

school environments requires the inclusion of different teaching materials in our lives. 

Accordingly, it can be said that films can be considered as one of the out-of-school learning 

materials in our World which is increasingly digitalizing. The support of films for the formal 

education in raising science and biology literate individuals and their contribution to the 

completion of the missing information for the students are very important. Films can allow to 

experience the results of the human behaviors in advance and discuss the same, and to 

associate the formal education with daily life, as they are rich in story, visuality and fiction. At 

this point, it is necessary to make detailed investigations on the educational and instructive 

aspects of the films and to question the perspectives offered by the films we watch, usually in 

terms of biology and environmental education. The object of this study is to examine the 

opinions of the prospective biology teachers on if it is possible to learn biology with the films. 

With researches in the future, it is possible to obtain results about how and to what extent the 

future teachers can use the films as teaching materials. In this study, written opinions of 16 

prospective biology teachers (15 female, 1 male) about the place of films in learning biology 

were obtained. A qualitative method was used in the study and content analysis was 

performed as data analysis. With the evaluation of the results of this study, it is possible to discuss 

whether students are able to learn biology more effectively in our developing world from the 

point of view of the prospective teachers. In addition, contribution of films to biology learning 

process will be examined and the opinions of the prospective teachers about to what extent 

the films will make contribution will be questioned and discussed. The results may allow the films 

which may be qualified biology teaching materials to be examined in detail in terms of 

increasing the effectiveness of the out-of-school learning environments and different usage 

aspects. In this way, with the results of the study, the developments for using the films in an 

effective and qualified manner in biology teaching process may be discussed. 

 

Keywords: Film, teaching material, biology education, prospective biology teacher, out-of-

school learning. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, yaz okulu bilim atölyesi deneylerinin ortaokul öğrencilerinin fene karşı 

meraklarına ve fen deneylerine karşı tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırma 2019 yılında 

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan bir yaz okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu 6,7 ve 8.sınıfta okuyan 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 50 öğrenciden 

22’si erkek, 28’i kız öğrencidir.  Öğrencilere yaz okulu bilim atölyesinde 5 hafta boyunca 5 farklı 

deney yaptırılmıştır. Öğrencilerin 5 hafta boyunca yaptıkları deneylerin içerikleri, ortaokul fen 

bilimleri müfredatı konuları kapsamındadır. Araştırmanın deseni niceldir. Araştırmanın modeli tek 

grup ön test-son test deneysel modeldir. Araştırmada veriler nicel veri toplama araçları ile elde 

edilmiştir. Birinci veri toplama aracı olarak, Harty ve Beall (1984) tarafından geliştirilen ve Serin 

(2007) tarafından uyarlanan “Fen Merak Ölçeği” kullanılmıştır. İkinci veri toplama aracı olarak 

ise Barnby ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Kaya ve Böyük (2011) tarafından uyarlanan  

“Fen Deneylerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulanan ölçekler 5’li likert tipindedir. 

Ölçekler öğrencilere bilim atölyesi deneyleri öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Ölçeklerden 

elde edilen nicel veriler SPSS (Statistical Package for Social Science) programı ile analiz 

edilmiştir. Araştırmada yapılan veri analizi sonucunda ortaokul öğrencilerinin deneyler öncesi 

ve deneyler sonrasında elde ettikleri fen merak ve fen deneylerine karşı tutum puanlarında son 

test lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Öğrencilerin son test puanları cinsiyete ve sınıf 

seviyesine dayalı olarak analiz edildiğinde ise anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunamamıştır. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate the effect of summer school science workshop experiments 

on science students' curiosity and attitudes towards science experiments. The research was 

conducted in a summer school in Usküdar, Istanbul in 2019. The study group consists of 50 

students in 6th, 7th and 8th grade. They are 22 male and 28 female. The students were given 5 

different experiments for 5 weeks in the science summer school. The contents of the 

experiments conducted by the students for 5 weeks are within the scope of secondary school 

science curriculum. The design of the research is quantitative. The research model was a single 

group pre-test and post-test experimental model. Quantitative data collection tools were used 

in the research. As the first data collection tool, “Science Curiosity Scale” developed by Harty 

and Beall (1984) and adapted by Serin (2007) was used. As the second data collection tool, 

“Attitude Scale towards Science Experiments” developed by Barnby et al. and adapted by 

Kaya and Böyük (2011) was used. The scales were applied to the students before and after the 

science workshop experiments. The applied scales are 5-likert type. The quantitative data 

obtained from the scales were analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Science) 

program. As a result of the data analysis conducted in the study, a significant difference was 

found in favour of post-test in science curiosity and attitude towards science experiments 

obtained by middle school students before and after the experiments. When the post-test 

scores of the students were analysed based on gender and grade level, no significant 

difference was found. 

 

Keywords: Science, curiosity, experiment, attitude, summer school. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine ilişkin ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-

öğretim yılı güz döneminde Erciyes üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim matematik 

öğretmenliği 2. sınıfına devam eden 39 öğrenci oluşturmaktadır. Matematik öğretmenliği 

öğretim programında okul dışı öğrenme ortamları dersi Eğitim Fakültelerinin güncellenen 

programında yeni eklenen bir ders olması sebebiyle öğretmen adaylarının müze ortamında 

matematiği nasıl öğretecekleri hakkında görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma 

yönetmelerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç adet açık uçlu 

soru kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtla içerik analiziyle 

incelenmiştir. Verilerin analizinden sonra ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşleri frekans 

ve yüzde tabloları şeklinde tatlılaştırılmıştır. Müzede matematik dersi işlemenin çok keyifli 

olduğundan bahsetmişlerdir. İlköğretim matematik öğretmenler adayları genel olarak müzede 

matematik öğretimi yapılabileceğini ve kazanımlar arası ilişiklerin kurulabileceğinden 

bahsetmişlerdir. Okul dışı öğrenme ortamlarını daha eğlenceli öğretim ortamları olarak 

tasarlamışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, matematik öğretimi, okul dışı öğrenme alanları, müze, 

ilköğretim matematik öğretmen adayı. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to get the opinions of pre-service elementary mathematics teachers 

about teaching mathematics in a museum environments. The study group consisted of 39 pre-

service elementary mathematics teacher attending the second grade of a mathematics 

teacher education program at Erciyes University Faculty of Education in the fall semester of 

2019-2020 academic year. Because of being a newly added out-of-school mathematics 

learning environments course in the updated curriculum of the Faculties of Education in 

mathematics teaching the curriculum, the preservice elementary mathematics teachers' 

opinions about this course was important for analysis. In this study, descriptive research method 

was used. Three open-ended questions were used as data collection tools. The pre-service 

elementary mathematics teachers' responses to open-ended questions were analysed by 

content analysis. After the analysis of the data, the opinions of pre-service elementary 

mathematics teachers were interpreted as frequency and percentage tables. They were 

happy about  learning at the museum. Pre-service elementary mathematics teachers' 

generally stated the museum as a classroom for teaching mathematics. In the second place, 

they gave mathematics teaching in museums with ruins of history. They designed out-of-school 

learning environments as more entertaining teaching environments. 

 

Keywords: Out of school learning, mathematics teaching, out of school learning environments, 

museum, Pre-service elementary mathematics teachers. 
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ÖZET 

 

Son yıllarda değişen öğrenci profilleri ve teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim faaliyetleri için 

geliştirilen planların ve öğretim programlarının güncellenmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

doğrultuda, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul dışı öğrenme kılavuzlarının geliştirilmeye 

başlandığı ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariye pilot uygulamaların yapılmasının planlandığı 

bilinmektedir. Ancak, öğretmenler tarafından benimsenmeyecek hiçbir uygulamanın istenen 

düzeyde başarıya ulaşamayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yürütülen araştırmanın 

amacı, fizik öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarına ve bu ortamların kullanımına yönelik 

görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması desenine göre 

yürütülmüştür. Araştırma grubunu, 10 yıl ve üstü mesleki deneyimi olan 10 fizik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin belirlenmesinde, deneyim yılları ile 

birlikte, veri çeşitliliğini sağlayabilmek amacıyla görev yaptıkları illerin farklı olması da dikkate 

alınmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniği ile toplanmıştır. Çevrimiçi (online) olarak yapılan görüşmelerde öğretmenlere öncelikle, 

non-formal ve in-formal ortamlar hakkında bilgiler verilmiştir.  Daha sonra, araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve uzman görüşü doğrultusunda düzenlenen dokuz soru yöneltilmiştir. 

Mülakatlarda elde edilen veriler yorumsal olarak analiz edilmiştir. Araştırma grubundaki tüm 

öğretmenler, okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak gezilerin öğrencilerin akademik 

başarılarını olumlu etkileyeceğini düşünmektedirler. Beş öğretmen de bu tür gezilerin öğrenmeyi 

kolaylaştırma ve kalıcı hale getirmede etkili olacağını ifade etmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak, 

okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik yapılması planlanan etkinliklerin, öğretim hedeflerine 

ulaşmayı kolaylaştıracağı söylenebilir. Non-formal öğrenme ortamlarına yapılacak gezilerin 

öğrencilere fırsat eşitliği sağlamada etkili olacağının vurgulaması dikkate alındığında ise, okul 

dışı öğrenme kılavuzlarında yer alacak etkinliklerin, istenen düzeyde uygulanabildiği takdirde 

hedeflenen kazanımlardan daha geniş sonuçlar doğurmasının mümkün olabileceği ifade 

edilebilir. Bu sonuçlar doğrultusunda; öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarında yapılması 

planlanan öğretim etkinliklerini istenen düzeyde uygulayabilmeleri amacıyla, okul dışı öğrenme 

kılavuzlarının öğretim programları ile bütünleştirilmesi, uygulamaların küçük gruplarla 

yürütülecek şekilde ve öncesi-sonrası da detaylı planlanarak öğretmenlerin kullanımına 

sunulması önerilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fizik öğretmeni, okul dışı öğrenme, non-formal öğrenme ortamları. 
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ABSTRACT 

 

The changing student profiles in recent years and rapid developments in technology make it 

necessary to update the plans developed for educational activities and curriculums. In this 

respect, it is known that Directorates of National Education have started to develop out-of-

school learning guides and that pilot implementations are planned for 2019-2020 school year. 

However, it is considered that any practice that will not be embraced by teachers will not 

achieve the desired level of success. The purpose of this study is to determine the opinions of 

physics teachers about the out-of-school learning environments and their usage. The research 

was conducted with qualitative research method and case study design. The sample of the 

study was formed with 10 physics teachers who has 10 years or more professional experience. 

Data were collected by semi-structured interviews. In the online interviews, teachers were firstly 

informed about non-formal and in-formal environments. Then, nine questions developed by 

the researcher and arranged in accordance with expert opinion were asked. All the teachers 

in the research group think that, trips to out-of-school learning environments will affect the 

students’ academic achievement positively. Also five teachers stated that these trips would be 

effective in facilitating the learning and making it permanent. Based on these findings, it can 

be said that the activities planned for out-of-school learning environments will facilitate the 

achievement of teaching objectives. On the other hand, considering the fact that trips to non-

formal learning environments will be effective in providing equality of opportunity to the 

students, it can be stated that the activities to be included in the out-of-school learning guides 

may produce wider results than the targeted acquisitions, if they are implemented at the 

desired level. In line with these results; it can be suggested to integrate the out-of-school 

learning guides with the instructional programs in order to enable the teachers to implement 

the activities planned in the out-of-school learning environments at the desired level. 

 

Keywords: Physics teacher, out-of-school learning, non-formal learning environment. 
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ÖZET 

 

Okul dışına yapılan geziler, öğrenciler üzerinde hem içerik hem de sosyal bağlamda anılar 

içeren uzun dönem etkilere sahiptir. Bu sebeple, öğrenme-öğretme üzerinde okul dışı gezilerin 

uzun vadede önemli etkilerinin olduğu söylenebilir.  Ancak, ülkemizde bu gezilerin sosyal 

bağlamı ön plana çıkarken öğrenme öğretme potansiyeli çoğunlukla geri planda kalmaktadır. 

Bu yüzden bu çalışmada, öğrencilik yıllarında okul gezilerine katılmış bireylerin yıllar sonra bu 

gezilere dair neler hatırladıklarını tespit etmek ve bu gezilerin derslerle ilişkilendirilme durumlarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlerin kendi öğrencilik 

yaşantılarında katıldıkları okul dışı gezilere ilişkin neler hatırladıkları ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. 

Katılımcıların geçmişteki deneyimleri üzerinden okul dışı gezilere yönelik düşüncelerinin tespit 

edildiği bu araştırma, fenomenolojik bir çalışmadır. Çalışma grubunu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum 

Programları tarafından desteklenen ve 2018 yılında gerçekleştirilen “Fen Bilimleri Öğretmenleri 

Bilim Merkezinde” isimli projede yer alan 24 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar, Türkiye’nin 

farklı yerlerinde görev yapan fen bilimleri öğretmenleridir. Veriler, açık uçlu sorulardan oluşan 

bir form aracılığıyla toplanmıştır.  Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin çoğunluğunun eğitim öğretim hayatlarında en az bir 

kere okul dışı bir ortama ziyarette bulundukları, bu ziyaretlerin daha çok serbest etkinlik şeklinde 

gerçekleştiği, gezilerin derslerle ilişkilendirilmesinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Gezilerin 

çoğunlukla tarihi mekânlara ya da piknik alanlarına düzenlendiği belirtilmiştir. Bu gezilere dair 

eğlenceli, güzel bir anı olduğu ile ilgili ifadeler çoğunlukta iken, gezilerde öğretim amaçlı 

uygulamalar yapıldığı ile ilgili ifadeler sınırlı kalmıştır. Okul dışına düzenlenen gezilerin amacına 

ulaşıp ulaşmadığı konusunda, fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilik yıllarından edindikleri 

deneyimler üzerinden değerlendirmelerinin oldukça önemli olduğu ve elde edilen bulguların 

öğretmenlerin düzenleyecekleri okul dışı gezilere yol göstereceği düşünülmektedir.    
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ÖZET 

 

Öğrencilerin birincil kaynaktan bilgi edinmelerini sağlamak, edindikleri bilgileri somutlaştırmak 

ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerine destek olmak amacıyla öğrenme – öğretme sürecinde 

bilimsel alan gezilerine yer verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada da bilim merkezi 

gezisine katılan öğrencilerin bilimsel alan gezilerine yönelik tutumlarının belirlenmesi ve çeşitli 

değişkenlere göre incelenmesi ile bilim merkezi gezisine yönelik görüşlerinin açığa çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Araştırma, genel tarama modeline göre tasarlanan anlık durum 

saptamasıdır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup, 2015-

2016 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ilinde öğrenim görmekte olan ve Kocaeli Bilim Merkezi 

gezisine katılan 238 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak Tortop (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği, kişisel bilgi 

formu ve yapılandırılmış açık uçlu soru formu kullanılmış ve bilim merkezine gezi düzenlendikten 

sonra uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, gruplar halinde bilim merkezi gezisine 

katılarak gezinin ilk bölümünde çeşitli düzeneklerle ilgili incelemeler gerçekleştirmiş, ikinci 

bölümünde ise seçtikleri uygulamalı bilim eğitimi atölyelerine katılmıştır. Araştırmada elde edilen 

nicel verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 25.0 paket programı, nitel verilerin analizinde ise içerik 

analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin, bilimsel alan gezilerine 

yönelik tutumlarının gezilerin öğrenme aracı, sosyal ve çevresel yönü boyutlarında ve ölçek 

bütününde yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel alan gezilerine 

yönelik tutumlarının kız öğrenciler ile fen bilimleri dersine çok ilgili olan öğrenciler lehine anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öte yandan öğrencilerin tutumlarının sınıf düzeyi ve alan 

gezisine katılım durumlarına göre farklılaşmadığı da elde edilen bulgular arasındadır. 

Öğrencilerin katıldıkları bilim merkezi gezisine yönelik görüşleri incelendiğinde de genellikle 

güzel, eğlenceli ve öğretici olduğu, yeniden katılma isteği duydukları ve beğendikleri 

ifadelerine ulaşılmıştır. Benzer şekilde öğrenciler katıldıkları atölye çalışmalarının da güzel, 

eğlenceli, uygulamaya dönük ve öğretici olduğunu ifade etmişlerdir. Elde edilen bulgular, 

öğrencilerin bilimsel alan gezilerine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğunu ve katıldıkları 

bilim merkezi gezisi ile atölye çalışmaları hakkında da olumlu görüşlere sahip olduklarını 

göstermektedir. 
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ÖZET 

 

Fen bilimleri dersinde yer alan olgu, prensip ya da yasaları anlamak ve yorumlamak için çoğu 

zaman matematik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin; öğrenci henüz negatif sayıları 

öğrenmemişse, sıfırın altındaki sıcaklıkları anlamakta zorlanmaktadır. Dolayısıyla, ders 

programları hazırlanırken bu dersler birbirinden bağımsız dersler gibi alınmamalı, gerekli olan 

beceri ve bilgiler uygun zamanlamada ve birbirini destekleyecek şekilde verilmelidir. Bu yüzden 

bu çalışmada, yürürlükte bulunan 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 

konularda gerekli olan matematik bilgi ve becerileri tespit edilerek, bunların Matematik Dersi 

Öğretim Programı’nda hangi sınıf ve dönemde yer aldığı belirlemek amaçlanmıştır. Gerekli olan 

bilgi ve becerilerin uygun zamanda verilip verilmediği değerlendirilmiştir. Çalışma, durum 

tespitine dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Fen ve 

Matematik dersi programları ve ders kitapları incelenmiştir. İncelemelerde içerik analizi 

yapılmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan 

bazı konuların, matematik dersinde ilişkili bilgi ve becerilerin sunulmasından önce verildiği tespit 

edilmiştir. Örneğin, açı konusu matematik dersinde 6. sınıfta yer alırken, fen bilimleri dersinde, bu 

konuyla ilgili bilgi ve becerilerin gerekli olduğu ışık ve ses ünitesi 5. sınıfta yer almaktadır. Grafik 

çizme ile ilgili bilgiler matematik dersinde verilirken, fen bilimleri dersinde 6. sınıfta kuvvet ve 

hareket ünitesi içerisinde sürat ile ilgili grafik çizimi istenmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, fen 

bilimleri dersinde gerekli olan bazı matematiksel bilgi ve becerilerin uygun zamanda 

öğrencilere sunulmadığı söylenebilir. Öğrencilerin konuları daha rahat anlayabilmesi ve 

yorumlayabilmesi için, birbiriyle ilişkili bu iki dersin sınıf, kazanım ve konu sıralamasının birbirini 

destekleyecek şekilde sunulmasına dikkat edilmesi gereklidir ve önemlidir. 
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ÖZET 

 

Fen öğretimi bireyleri bilimsel konularda eğitmeyi ve öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarında 

kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan fen öğretim programı ile 

öğrencilerin fen okuryazarı bireyler olması istenmektedir. Bireylerin sahip oldukları bilgileri 

kullandıkları ve yeni bilgilerin kaynağı informal öğrenme ortamlarıdır. Bu çalışmada, 5.sınıf fen 

bilimleri dersinde “Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda uygulanması” kazanımını informal 

öğrenme ortamlarından lastik fabrikasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi 

incelenmiştir. Araştırmada kontrol gruplu son test deney deseni kullanılmıştır. Çalışma evreni 

Kocaeli ili Dilovası ilçesinde bir devlet okulu olup örneklem grubu uygun örneklem seçim yoluyla 

belirlenmiştir. Araştırmanın deney ve kontrol grupları rasgele seçilerek, Şehit Ömer Özavcı 

Ortaokulu 5A sınıfı deney, Şehit Ömer Özavcı Ortaokulu 5B sınıfı ise kontrol olmak üzere toplam 

50 kişidir. Deney ve kontrol grupları kendi arasında homojen olup, kendi içlerinde ise 

heterojendir. Çalışmada “Sürtünme” konusu deney grubu Teklas Kauçuk lastik fabrikasına 

götürülerek diğer kontrol grubunun dersi ise, okulda her zamanki seyrinde işlenecektir. Bu 

araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen, çoktan seçmeli 20 maddeden oluşan, fen bilgisi 

dersi sürtünme konusuna yönelik akademik başarı testi kullanılacaktır. Ayrıca deney grubunun 

başarı testinin sonuna informal öğrenme ortamı hakkında görüşleri de eklenecektir. 

Araştırmanın örtük amaçlarından biri de, informal öğrenme ortamlarının artmasının, eğitim - 

öğretimin okul dışına çıkmasının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonu üzerinde etkisini 

gözlemlemektir. Bu amaçla birlikte eğitim – öğretim de informal öğrenme ortamlarının artması 

hedeflenmektedir. Araştırma devam ettiği için sonuçlar süreçte paylaşılacaktır. 
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ÖZET 

 

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları bulunan öğrenci katılımı, öğrencilerin etkinliklere aktif 

katılımı, çok sayıda öğrencinin etkinliklere ve uygulama sürecine katılarak bilgilerini ötelemesi, 

öğrencilerin çalışma ve problem çözmedeki yaşantısal öğrenme durumlarına ilişkin 

öğretmenlerinden geri bildirimler yoluyla öğrenmelerini anlamlandırarak derinleştirmesidir 

(Fredricks, Blumenfeld ve Paris, 2004; Kuh, 2009). Bu katılım türlerinden davranışsal katılım; 

öğrencilerin okul içi ve dışı etkinliklerini kapsamakta olup olumlu davranış geliştirme, akademik 

katılım sağlama ve okul faaliyetlerine katılma süreçlerini kapsamaktadır. Duyuşsal katılım; 

öğrencilerin derse, okula, öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına karşı pozitif tutum ve katılımlarının 

yanı sıra çevresiyle iletişimdeki tutum ve davranışlarıdır. Bilişsel katılım ise; bireylerin öğrenme 

stillerine göre uygun stratejileri kullanarak öğrenme sürecine aktif bir şekildeki katılımında öz 

yeterlilik, motivasyon, öğrencilerin okul, öğretmen, diğer öğrenciler ve kendileriyle olan algıları 

ve inançlarını kapsamaktadır. 

Öğrenci katılım düzeyi ile motivasyonu arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu yapılan 

çalışmalarla ortaya konulmuştur. Düzenli öğrenci katılımı beraberinde ilişkili olarak yüksek 

katılımlı sınıflar getirmektedir. Davranışsal katılımın başarı üzerinde, duyuşsal katılımın ise 

akademik başarı üzerindeki pozitif etkisi uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 

öğrenci katılımıyla PISA ve TIMSS gibi sınavlardaki başarı arasındaki ilişki çok sayıdaki çalışmalarla 

yansıtılmıştır (Bomia, Beluzo, Demeester, Elander, Jhonson ve Sheldon, 1997; Devrim, 2018; 

Kahraman, 2014). 

Öğrenci katılımı çalışmalarının ilkokul düzeyinde etkili biçimde yürütülmesi, sonraki eğitim 

kademelerindeki başarısını da olumlu olarak etkilemektedir. Toplum, aile ve sınıf gibi sosyal 

yapıların içinde yer alan okulun, sosyo-ekonomik koşullar ve kültürden etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda, öğrenci katılımı çalışmalarının özellikle ilkokul döneminde kritik bir öneme 

sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, öğrenci görüşlerine dayalı olarak sosyo-ekonomik 

statü değişkeni temelinde, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin deneyimlerine göre aile katılımı 

çalışmalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.  

 

 

Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:  

 

1. Öğrenci deneyimleri temelinde, ödev yapmaya ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Öğrenci deneyimleri temelinde, öğrenciye destek için gerçekleştirilen aile katılım türleri 

nelerdir? 

3. Öğrencilerin görüşlerine göre, ödev yapımında aile katılım türleri nelerdir? 

4. Öğrenci deneyimleri temelinde, ailenin okul katılımına ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Çalışma karma desende planlanmıştır. Karma araştırma deseninde planlanan bu çalışmanın 

verileri, Rize ilindeki farklı sosyo-ekonomik statüde bulunan ilkokul öğrencilerinden küme 

örnekleme tekniği ile belirlenen öğrencilerin görüşlerinden elde edilmiştir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak, Ahioğlu-Lindberg ve Oğuz tarafından (2016) geliştirilen ‘İlköğretimde 

Okul ve Aile İşbirliği-Öğrenci Formu’ kullanılmıştır.  

Nitel araştırma deseninde ailenin okula katılımıyla ve okul/ailenin desteği ile ilgili iki açık uçlu 

soru bulunmaktadır. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz 

tekniğinden yararlanılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan elde veriler SPSS programı ile analiz 

edilecektir. Bu süreçte öğretmen görüşlerine ilişkin ortalama puanlar, standart sapma değerleri 

hesaplanacaktır. Ortalama puanların cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemede bağımsız t-testi kullanılacaktır. 
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ABSTRACT 

 

Student participation with cognitive, affective and behavioral dimensions is expressed as 

students’ active participation in the activities, many students’ postponing their knowledge by 

participating in the activities and the application process, and students’ making sense of and 

deepening their learning by receiving feedback from their teachers on their experiential 

learning in studying and problem-solving.  Behavioral participation is related to students' in-

school and out-of-school activities and includes positive behavior development, academic 

participation and participation in school activities. Affective participation is the positive 

attitude and participation of the students towards the class, school, teachers and classmates 

and their attitudes and behaviors in communication with the environment. Cognitive 

participation involves self-efficacy and motivation in active participation in the learning 

process using appropriate strategies according to their learning styles and perceptions and 

beliefs regarding school, teachers, other students and themselves.  

It has been shown that there is a linear relationship between student participation level and 

motivation. Regular student participation brings high participation. Behavioral participation has 

a positive effect on achievement and affective participation has a positive effect on 

academic achievement. The relationship between student participation and success in exams 

such as PISA and TIMSS has been reflected in numerous studies.  

The effectiveness of student participation at the primary level also positively influences the 

success in the following levels of education. Considering that the school is located in social 

structures such as society, family, school and class, and is affected by socio-economic 

conditions and culture, it is seen that student participation studies are of critical importance 

especially during the primary school period. In this study, it is aimed to examine the family 

participation in terms of the variable of socio-economic status according to the experiences 

of fourth grade students. For this main purpose, the following questions are sought: 

  

1. What are the students' views on doing their homework? 

2. According to the opinions of the students, what are the family contributions to support the 

student? 

3. What are the students' views on family participation in doing homework in primary schools? 

4. What are the students' views on family participation in primary schools?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The data of this study, which is planned in a mixed research design, was be obtained from the 

opinions of the primary school students having different socio-economic status and selected 

by using cluster sampling technique in Rize province. ‘School and Family Collaboration in 

Primary Education Form’ developed by Ahioğlu-Lindberg and Oğuz (2016) was be used as the 

data collection tool.  

In the qualitative research design, there are two open-ended questions about the participation 

of the family in the school and the support of the school / family. Descriptive analysis technique 

will be used in the analysis of the data obtained from open-ended questions. The data 

obtained from multiple choice questions will be analyzed with SPSS program. In this process, 

average scores and standard deviation values of teachers' views will be calculated. 

Independent t-test will be used to determine whether the mean scores show a significant 

difference in terms of the variable of gender. 

 

Keywords: Primary school, family participation, examination, academic achievement, terminal 

behavior. 
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ÖZET 

 

Çalışmanın amacı, bilimsel sorgulamaya dayalı eğlenceli kimya etkinliklerinin 10. Sınıf 

öğrencilerinin kimya dersini, günlük hayatla ilişkilendirmelerine, derse yönelik ilgiyi artırmaya ve 

11. sınıfta yapacakları alan tercihlerine etkisini incelemektir. Çalışma, özel bir konu ya da durum 

üzerinde yoğunlaşma fırsatı veren özel durum (case study) yöntemiyle yürütülmüştür. 

Çalışmada, örneklem grubunun belirlenmesinde ilgili konuyu derinlemesine araştırabilmek için 

amaçlı örnekleme yolu kullanılmıştır. Ayrıca örneklem, kolay ulaşılabilirlik ilkesinden yola çıkılarak, 

Rize ili ve ilçelerindeki (Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Güneysu, Kalkandere, Pazar, İyidere) 

liselerde 10. sınıfta öğrenim gören 25 tane 10. Sınıf öğrencisi olarak belirlenmiştir. Çalışmada 

geliştirilen etkinlikler 4 günlük bir program kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi yerleşkesinde uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin kimyayı 

günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerini belirlemek için günlük hayatla ilişkilendirme testi (GİT), 

alan tercih formu ve yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. GİT ve alan tercih formu örnekleme, ön test-

son test şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca bu süreç kapsamında öğrencilerden, edindikleri bilgi ve 

deneyimlerin kimya dersine karşı olumlu veya olumsuz düşüncelerine etkisine yönelik yansıtıcı 

yazılar yazmaları da istenmiştir. Çalışmanın sonucunda geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin 

kimyayı günlük hayatla ilişkilendirmelerinde olumlu etkileri olduğu, öğrencilerin uygulama 

sürecinden zevk aldıkları, derse karşı ilgilerinin arttığını ifade ettikleri ve alan tercih formlarında 

sayısal bölümleri seçeceklerini belirttikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fizik öğretmeni, okul dışı öğrenme, non-formal öğrenme ortamları. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate the effects of fun chemistry activities developed based on 

scientific inquiry to 10th grade students to associate chemistry lesson with daily life, to increase 

interest and to make choice in the 11th grade. The study was carried out with a case study 

method, which gave an opportunity to focus on a specific subject or situation. In order to 

investigate the sample group in this study, purposive sampling path was followed. In addition, 

the sample was determined as 25 10th grade students in the 10th grade in high schools in Rize 

province and its districts (Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Güneysu, Kalkandere, Pazar, İyidere) 

based on the principle of easy accessibility. The activities developed in the study were 

implemented in a 4-day program at the Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education. 

In order to determine students' level of associating chemistry with daily life, the relationship with 

daily life, GIT, field preference form and reflective diaries were used as data collection tools. 

GIT and field preference form was applied as pre-test, post-test. In addition, the students were 

asked to write reflective papers on the effects of their knowledge and experience on the 

positive or negative thoughts of chemistry. It was determined that the activities developed at 

the end of the study had positive effects on students' association of chemistry with daily life, 

students enjoyed the application process, stated that they increased their interest towards the 

course and that they would select the numerical sections in the field preference forms. 

 

Keywords: Inquiry-based teaching, chemistry, associate daily life. 
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ÖZET 

 

Doktora tez dönemim sürecinde a/r/tografi konusuyla ilgili araştırma yapmak amacıyla 2015 

yılının Kasım ayında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK)’nun burs 

desteğiyle, Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan British Columbia Üniversitesi (UBC)’ne 

gittim. 10 ay süren bu ilk uzun süreli yurtdışı seyahatimde yeterli İngilizce konuşma becerisine 

sahip olmadığımdan iletişim kurmakta oldukça zorlanıyordum. Yaşadığım dil problemi 

nedeniyle İngilizce kurslarına katıldım ancak kursların tek başına yeterli olmadığını anladığım 

zaman başka öğrenme yolları arayışına girdim. Bu sırada dışarıda günlük hayatın katmanları 

arasında öğrenmelerin gerçekleşebileceğini ve bu öğrenmelerin salt dil becerileriyle sınırlı 

olmadığını farkettim. Araştırma süreci boyunca okul dışında kat ettiğim yollarda kentin kültürel, 

sanatsal ve sosyal hayatı hakkında da birçok yeni şeyi deneyimleyerek öğrendiğimi gördüm. 

Buradan hareketle okul dışında farklı öğrenme ortamlarını çeşitli araştırmalarla somutlaştırdım. 

Süreç boyunca edindiğim öğrenmelerin, hangi aşamalardan geçerek edinildiğini açıklamayı 

amaçlayan bu çalışmada; 3-4 Mayıs 2016 tarihinde British Columbia Üniversitesinin Learning 

Exchange adlı kurumu tarafından düzenlenen New Perspectives on Learning in the Downtown 

Eastside adlı konferansta, günlük hayatın dinamikleri içerisinde kişisel deneyimlerimle 

gerçekleşen öğrenmelerimi ele aldığım “Provoking Learning: My Story” başlıklı sunumu yaptığım 

poster bildiri ve okul dışı öğrenmeleri kamusal pedagoji olarak kavramsallaştırdığım “In the 

Context of Public Pedagogy: Transit” başlıklı görsel makaleyi inceledim. Okul dışı öğrenmeye 

örnek olarak seçtiğim kendi öğrenme yollarımı içeren bu araştırmaların incelenmesi 

neticesinde, transitin kamusal pedagojinin içinde önemli bir öğrenme ortamı oluşturduğu 

sonucuna ulaştım. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, kamusal pedagoji, transit. 
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ABSTRACT 

 

While I was studying on my PhD dissertation, in order to do research on the topic of 

a/r/tography and with the grant of The Scientific and Technological Research Council of Turkey 

(TÜBİTAK), I went to The University of British Columbia (UBC) which is located in Vancouver, 

Canada, in November 2015. In this process which is include my first long overseas journey lasted 

10 months, I had great difficulty in communicating because I did not have sufficient English 

speaking skills. I attended English courses because of this language problem which I 

experienced however when I realized that the courses alone were not enough, I looked for 

other ways of learning. In the meantime, I realized that learning can take place outside among 

layers of everyday life and that learnings are not limited to absolute language skills. During the 

research process, I saw that I learned by experiencing many new things about cultural, artistic 

and social life of the city on the roads I passed outside the school. From this point of view, I 

concretized different learning environments outside the school through various studies. In this 

study, which aims to explain the stages of learnings I acquired during the process, I have 

examined a visual essays of me entitled “In the Context of Public Pedagogy: Transit” in which I 

conceptualized out-of-school learnings as public pedagogy and the poster paper where I 

made my presentation entitled "Provoking Learning: My Story" in which I handled my learnings 

in the dynamics of everyday life, occurred by my personal experiences. The article and the 

paper mentioned above were presented on May 3-4, 2016, in the conference named New 

Perspectives on Learning in the Downtown Eastside and held by Learning Exchange which is 

an institution of British Columbia University. As a result of examining these studies, which include 

my own learning methods that I have chosen as an example of out-of-school learning, I 

concluded that the transit constitutes an important learning environment within the public 

pedagogy. 

 

Keywords: Out-of-school learning, public pedagogy, transit. 
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ÖZET 

 

‘Yazma Oyunları' disiplinler-arası bir yazma etkinliğidir. 'Yazma Oyunları' ile çocuklar yazmayı 

somut ve soyut ilişkilenmeler düzleminde gerçekleştirir. Yazarlık çalışması drama, resim ve etkinlik 

çalışmaları bünyesinde ilerletilir. ‘Yazma Oyunları’nda mevcut bağlam ya da içerik kapsamında 

etkinlik planlaması oluşturulabilir. 

 “Yazma Oyunları” atölyeleri süresince çocukların okumaya ve yazmaya dair merakların 

geliştirilmesi hedeflenir. Katılımcıların yazmayla ilişkisinin yaratıcılık düzleminde ilerletilmesi 

sağlanır. Yazma fikrinin somutlamalarla kendini gösterdiği çalışmada çocuk, somut ve soyut 

arasında ilişki kuracaktır.  'Yazma Oyunları' bünyesinde çocuk edebiyatına içkin çalışma 

başlıkları da içerir. Çocuk edebiyatına ait örnek kitaplar çerçevesinde, okunan ya da bir kısmı 

dramatize edilen çocuk kitaplarının karakterlerinin başka bir dramatik kurgu ve başka bir 

dramatik mekan içerisinde 'yeniden yazılması' ya da karakterlerin 'canlandırılması' bu 

çalışmanın içeriklerinden biridir. Yazma Oyunları, 6-9 yaş ya da 9-13 yaş aralığı için iki ayrı yaş 

kategorisi içerisinde değerlendirilebilir. Yazma etkinlikleri için çocukla çalışma planı oluştururken 

'yazı yazma'nın disiplinler-arası bir etkinlik olarak zuhur etmesi eğitimci olarak benim, çocukta 

hali hazırda mevcut olan yaratıcılığa ulaşmamın en önemli ve işler yolu. Gazi Üniversites i 

Pedagojik Formasyon çıkışlı, Oyun Terapisi, Resim Analist Uzmanlığı ve Sanat Terapisi eğitimleri 

almış biri olarak çocuklarla yazma etkinliğinin oyun oynayarak gerçekleştirilmesinin pedagojik 

açıdan kıymet taşıdığı kanaatindeyim. Yazma Oyunları'nda yazı, kendini tiyatro, drama, 

dramatizasyon, karakterizasyon, resim ve heykel ile yeniden kurar; çocuk yazı ve kalem 

arasındaki ilişkiyi buradan tarifler. Bu atölyeler çocuklarda halihazırda mevcut olan yaratıcılığa 

ulaşmanın yollarından yalnızca biri. 

 

Anahtar Kelimeler: Yazarlık, Çocuk, Sanat, Sanat Yoluyla Öğrenme, Sanat Eğitimi, Yaratıcılık, 

Tasarım, Eğlence, Canlandırma, Oyun, Drama. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı; okul dışı öğrenme ortamlarında, İlköğretim 5. sınıf Fen Bilimleri Dersi 

“Güneş, Dünya, Ay” ünitesindeki kazanımlarına yönelik yapılan öğretim uygulamalarının 

öğrencilerin  akademik başarısına ve tutumuna etkisini incelemektir. Bu çalışma Kocaeli ili 

Çayırova ilçesindeki bir ortaokulda 5. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Bu uygulama 5. sınıf Fen 

Bilimleri Dersi “Güneş, Dünya, Ay” ünitesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Öğretim 

Programı’nın (2018) desteklediği öğretim uygulamaları okul içi ve okul dışı öğrenme 

ortamlarında deney grubundaki öğrencilerle(28 öğrenci) gerçekleştirilirken, kontrol grubundaki 

öğrencilerle(27 öğrenci) ise sadece okul içi ortamında gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde 

grupların homojenliğini anlamak için farklı gruptaki öğrencilere Dünya ve Evren Tutum Ölçeği 

ve Temel Astronomi Bilgi Testi uygulandı. Deney grubundaki öğrencilere önce 8 saat sınıf 

ortamında ilgili ünite işlendi. Daha sonra okul dışında 4 saat Sancaktepe Bilim Merkezi’nde 

teleskop gözlemi ile Güneş’in yapısını ve planetaryumda ise gök cisimlerinin simülasyonunu 

izlediler. Diğer bir 4 saat boyunca ise Kocaeli Bilim Merkezi’nde üç boyutlu materyalleri 

inceleyerek buradaki atölye çalışmalarında Ay’ın evreleri ile ilgili üç boyutlu materyal yaptılar 

ve Güneş, Dünya, Ay’ın büyüklüklerine göre model oluşturdular. Kontrol grubundaki öğrencilere 

ise 16 saat boyunca okul içinde ilgili ünite işlenmiştir. Gruplar arasında anlamlı bir farkın oluşup 

oluşmadığını ortaya koymak için başlangıçta uygulanan testler tekrar uygulandı. Elde edilen 

veriler SPSS programına girilerek deney grubu ile kontrol grubu arasındaki Dünya ve Evren 

alanına yönelik tutum ile başarısı analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen nicel veriler 

değerlendirilerek grupların Dünya ve Evren alanına yönelik son-test tutumları ile başarı testinden 

elde edilen son-test puanlarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların 

olduğu (p<0.05) görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Planetaryum, Bilim Merkezleri, Okul Dışı Öğrenme, Güneş-Dünya ve Ay, 

Astronomiye Karşı Tutum, Non-formal Öğrenme. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to investigate the effects of teaching practices in out-of-school 

learning environment for the “Sun, Earth, Moon ” unit in 5th grade Science Course on the 

academic achievement and attitude of the students. This study was carried out with 5th grade 

students in a secondary school in Çayırova, Kocaeli, Turkey. Such kind of teaching practices 

are supported in the Science Education Curriculum developed in 2018. 28 students who were 

trained both in and out-of-school learning environments took part in the experimental group 

while 27 students who were trained only in school learning environment took part in the control 

group. Before implemeting the teaching practices, the World and Universe Attitude Scale and 

Basic Astronomy Knowledge Test were applied to the students in different groups to see the 

homogeneity of the groups. In the experimental group, the Sun, World, Moon unit was taught 

in the classroom environment for 8 hours. Then, the participants watched the structure of the 

Sun with telescope observation at the Sancaktepe Science Center for 4 hours outside the 

school and the simulation of celestial objects in the planetarium. For another 4 hours, they 

examined three-dimensional materials at Kocaeli Science Center and made three-

dimensional materials related to the phases of the Moon in their workshops and formed models 

considering the sizes of the Sun, Earth and Moon. For the control group, they were taught in the 

school for 16 hours. Then the post-tests were conducted to determine whether there was a 

significant difference between the groups. The data obtained were entered into SPSS and the 

attitude and achievement scores of the experimental group and the control group were 

analyzed. The quantitative data obtained from the study indicated that there were statistically 

significant differences between the post-test attitude (p<....) and achievement scores (p<....) 

of the groups towards the World and Universe area and this difference was in favour of the 

experimental group. 

 

Keywords: Planetarium, Science Centres, Out-of-School Learning, Sun-Earth and Moon, 

Attitude Towards Astronomy, Non-formal Learning. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma; değerler eğitiminin okul dışı öğrenme ortamlarında öğrencilere farklı bakış açısı 

geliştirmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin milli ve evrensel değerleri tanıması 

ve bu değerleri tanıtarak yaşam biçimi haline getirmesi temel amaçlardandır. Veri toplama 

aracı olarak özel bir ilkokulda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik düzenlenen anketler, 

fotoğraflar ve toplu görüşmeler kullanılmıştır. Nitel araştırma sonucunda varılan bulgulara göre 

değerler eğitimi örgün eğitim ile bütünleşik olarak okul dışına taşındığında öğrenim daha kalıcı 

hale gelmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen nokta ailede başlayan informal eğitimin etkinlikler 

aracılığıyla desteklenmesidir. Bu bağlamda yaz tatili boyunca öğrencilere ödev olarak verilen 

komşulara yardım, hayvan besleme, bayramda el öpme vb. görevler aracılığıyla öğrencilerin 

hoşgörü, sabır, özveri, yardımseverlik gibi evrensel değerleri içselleştirip kalıcı bir değer haline 

getirmesi sağlanmıştır. Toplumsal değerlerin yaşatılması için öğrenciler okul dışı ortamlarda 

uygulamalı olarak bu görevleri yerine getirmiştir. Böylece öğrencilerin değerleri müfredatın da 

ötesinde sosyal hayatın bir parçası olarak algıladığı tespit edilmiştir. Okul dışı öğrenme ortamları 

öğrencilerin gerçek olaylarla birebir etkileşime geçmesi için fırsat sunmaktadır. Böylece temel 

değerleri davranış biçimi haline getiren öğrenciler değerler eğitimi konusuna duyarlılık 

kazanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Okul Dışı Öğrenme, Sosyal Hayat, Toplumsal Etkileşim. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to show that students get a new perspective on values education by means of 

informal learning. One of the purposes is to get students acquire those values as a way of life 

and internalize both national and international values. Students were given summer holiday 

tasks such as sharing with neighbours, feeding animals, respecting elderly etc. Surveys, photos 

and interviews of students in a private primary school were used as a means of collecting data. 

As a result of qualitative research, it is explored that learning becomes more permanent when 

values education is combined with official curriculum outside the schools. The purpose is to 

support the informal learning starting at family level through activities. The outcomes of the 

study shows that students internalize values such as compassion, dedication, patience through 

informal learning. Students accomplished those tasks outside the school. It was found out that 

students perceive values as a part of social life beyond the curriculum. Informal learning 

provided opportunities for students to familiarize with real life values. Students can raise 

awareness on values education and develop those values as behaviours. 

 

Keywords: Values education, social life, informal learning, social integration. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to show the effectiveness of CLIL method in language education as 

a means of informal learning. CLIL method is significant not only for language competencies 

but also for 21st century skills. This study aims to show that CLIL provides motivation for language 

learning as an informal learning method and has positive impacts in 4Cs(Culture, 

Communication, Content, Cognition.) By putting forward an Activity Based Language 

Teaching Model and via content analysis, it has been found that LAC(Language Across 

Curriculum Approach) has a positive impact on students’ eagerness to learn another 

language. The method Think-Pair-Share shows that students can articulate ideas outside the 

classrooms by project based activities. The outcomes of this study demonstrates that CLIL as a 

means of informal learning improves BICS(Basic Interpersonal Communication Skills) and 

CALP(Cognitive Academic Language Proficiency) of students. CLIL is used i)To use more hands 

on activities in language lessons ii)to trigger the excitement in learning for lower level students 

iii)to bring innovations to the field and to develop practical resources iv) To create additional 

assistive technology. In this study, fifth grade students who are taking Science Skills lessons in 

English have been given surveys and they were observed throughout the year. Observational 

data from teachers who teach Science Skills lessons were collected. Students with LOTS(lower 

order thinking skills) learn better activities outside of classroom atmosphere. The works from 

different areas such as science, maths, and art triggers students’ transversal skills such as 

collaboration, creativity, critical learning by means of project based learning. CLIL has a dual 

function in that it both contributes to second language acquisition and internalization of 

subject knowledge through experiments outside the classrooms. 

 

Keywords: CLIL, language education, communication skills, science. 
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ABSTRACT 

 

One of the fundamental problems with modern art and design education is the passivity and 

laziness engendered by the technology with which students grow up. They prefer to sate their 

curiosity for historical places or a natural wonders not by going to see them with their own eyes 

in the real world, but by looking them up online. However, the easy second-hand information 

that can be found online is far from educational when compared to information learned 

through first-hand experience. 

In photography education, it is important to understand the legacy of traditional aesthetic 

values in order to see how they shape the new media environment. Along with having a 

technological history of over a century, the easiest way to visualize the connection between 

reality and virtual reality before the generation of virtual reality is photography. 

 

Ankara Kalesi (Ankara Castle), as one of the better preserved areas belonging to the memory 

of our city, is a visually and ethnographically rich source. Following their theoretical and 

practical photography lessons, we organized a trip to the Ankara Castle with the design 

students, aiming to provide the students direct photography experience. In these trips, we 

directed the students to free study using the thematically the “slow watch” technique 

emphasizing previously discussed focus points. We asked them to take photographs with 

freestyle photography techniques based on personal choice within the allotted time. 

 

Because of the inevitabilities of human interraction in a live location, the students formed 

relations with the people living there. These relations led them to do their work more 

enthusiastically. There was a visible difference in the students’ photographs after the trip in 

terms of composition, showing a marked improvement. Even many of the students who lived 

in Ankara reported that this was their first time seeing the castle, and they expressed the desire 

to exhibit their photographs to showcase the “more human” relations they experienced in their 

attempt to represent this “time capsule” of a place. 

 

By experiencing life in a tangible place in the city’s memory throught the lens of attempting to 

record it artistically through photography, the students became aware of the intangible 

heritage there. The direct human contact they had here, which provided a change from what 

they were used to, increased their interest in the course. 

 

Keywords: Slow Watch method, Photography, Ankara Castle, Intangible cultural heritage. 
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ÖZET 

 

Günümüz dünyasında yaşanan olaylar karşısında göstermiş oldukları duyarsızlıklara dikkat 

çekmek. İnsanlığın evrensel boyutta bir olgu olduğunu ve bu bağlamda olaylara yaklaşılması 

gerektiğini amaçlamak. Özellikle insanlığın ortak sorunu olan savaşların, global düzeyde ele 

alınması gerekmektedir. Savaştan kaçmaya çalışan sivillerin farklı ülkelere sığındıkları andan 

itibaren edindikleri mülteci kimliği, insanların mültecilere karşı olan önyargıları ve ırkçı 

eylemleriyle birlikte birçok engelle karşılaşmaktadır. Bu tip olumsuzluklar karşısında insanların 

önyargılarını kırıcı, mevcut olan sorunun aslında yalnızca mültecilere ait olmayıp insanlığın ortak 

sorunu olduğu bilincini yaratıp farkındalık yaratmak gerekmektedir. 

Birçok farklı ülkeye dağılan mülteci hayatları, günümüz evrensel sorunları arasındadır. Özellikle 

Suriye savaşından bu yana bu yaşamların sınırlar ötesine geçmesiyle birlikte o ülkelerin de ortak 

sorunu haline gelmiştir. Bu konuda Suriyeli mültecilere kapılarını sonuna kadar açan ülkemizin 

yaklaşımı, diğer ülkelere göre daha ılımlı, daha insancıl boyuttadır. Mülteci hayatlarına dikkat 

çekebilmek ve mültecilerin hayatlarında kısmen de olsa pozitif duygular yaratabilmek için Nisan 

2019 tarihinde Malatya’da bulunan Suriyeli mültecilerin yaşadığı Beydağı Geçici Barınma 

Merkezi’ndeki Konteyner Kentte birtakım sanatsal faaliyetler yürüttüm. “Gri Hayatları 

Renklendiriyoruz” sloganıyla konteyner kentte savaşın soğuk iklimini azaltıcı, ortamı daha sıcak 

daha renkli hale getirmeye çalıştım. Bu faaliyetleri yaparken her yaştan Suriyeli mültecilerle 

birlikte yapmaya çalıştık. Konteyner sokaklarında tamamen yaşanmışlıkların, duyguların etkisi 

özgür bir dille sanata dönüştürüldü. Bu sanatsal faaliyetler süresince duygularının resimlerle, 

renklerle ifade eden çocuklar, gençler, yetişkinler böyle bir ortamın oluşturulmasından oldukça 

memnun kaldıklarını belirttiler. Sürece aktif olarak katılan her yaş grubundan mülteci bireyler, 

kendi yarattıkları eserlerle ayrıca mutlu oldular. Yarattıkları her eser, duygularının bir yansıması 

olarak duvarlarda hayat bulmuştur. Yaşadıkları bölgede yaptıkları eserleri sergileme şansı bulan 

mülteciler için bu faaliyetler beklenenin üzerinde olumlu etkiler yaratmıştı. 

Öncelikli olarak savaş mağduru mültecileri için “Gri Hayatları Renklendiriyoruz” sloganıyla 

başlattığımız bu faaliyetler, sadece onların mekânlarını renklendirmedi, onların ürkmüş 

yaşamlarına da dokunarak hayata karşı olan umutlarını canlandırıp, her ne yaşanırsa yaşansın 

yeryüzünde nefes alabildiğimiz sürece hayata daima umutla bakabilmeyi sağlamıştır. Ayrıca ev 

sahibi ülke olarak başlattığımız bu faaliyet onlarda bu faaliyete onları da dahil ederek 

yaşadıkları trajediye ortak olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı ve dil, din, ırk, sınır farkı 

gözetmeksizin hepimizin insan olduğu insanca yaşama hakkına sahip olduğumuz konusunda 

eşit olduğumuz duygusu oluşturmayı amaçladık ve çıkan somut sonuçlardan da bunu 

başarabildiğimize inanıyorum. 
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ÖZET 

 

Temel olarak öğrencilere değerlerin aktarımı hedefleyen değerler eğitimi, son dönemde 

araştırmacıların yoğun ilgisini çekmektedir. Değerler eğitimi soyut kavramlardan oluşan bir 

yapıdır ve bu durum öğrencilerin bu soyut yapıları içselleştirmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum 

değerlerin aktarımı ile ilgili etkinliklerin geliştirilmesinde zorlukları da beraberinde getirmektedir. 

Etkili bir değerler eğitimi süreci için klasik öğretim süreçleri yerine farklı yaklaşım, strateji, yöntem 

ve tekniklerin uygulanması bir gerekliliktir. Bu gereklilikten hareketle, değerler eğitiminde 

teknolojik araçların eğitimin etkililiğini artırmak için kullanılabileceği düşünülmektedir. Bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanılarak değerler eğitiminde gerçekleştirilebilecek etkinliklere örnek 

olarak video blog uygulamaları gösterilebilir. Video blog, kullanıcıların kendilerinin çektikleri ve 

düzenledikleri video serilerini içeren ve takipçilerin videolar hakkında yorum yazabildikleri özel 

bir blog türüdür. Video blogların eğitsel amaçlarla kullanımı, öğrencilerin sunulan içeriğe 

istenilen yer ve zamanda ulaşma imkânı sunmakta, izlenilen videolar hakkında yorum yaparak 

ve diğer öğrenciler ile tartışarak içeriği daha fazla içselleştirilebilmesini sağlamaktadır. Çalışma 

kapsamında karakter ve değerler eğitimi dersine katılan öğrencilerden, bir blog üzerinde 

paylaşılan çeşitli değerlerin aktarımına yönelik videoları izlemeleri ve izledikleri videolara ilişkin 

görüşlerini yorum bölünde açıklamaları istenmiştir. Bu araştırmanın amacı, video blogların 

değerler eğitiminde kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 

karakter ve değerler eğitimi dersine katılan 11 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu değerler eğitiminde video blog yönteminin kullanımının, 

değerlerin öğrencilere kazandırılmasında etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği yönünde 

görüş bildirmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Values education, which aims to transfer values to students, has recently attracted the 

attention of researchers. Values education is a structure consisting of abstract concepts and 

this makes it difficult for the students to internalize these abstract structures. This brings difficulties 

in developing activities related to the transfer of values. For an effective values education 

process, it is a necessity to apply different approaches, strategies, methods and techniques 

instead of classical teaching processes. Based on this requirement, it is considered that 

technological tools can be used to increase the effectiveness of education in values 

education. Video blog applications can be given as examples of activities that can be realized 

in values education by using information and communication technologies. A video blog is a 

special type of blog that includes video series that users shoot and edit themselves, and 

followers can comment on videos. The use of video blogs for educational purposes allows 

students to access the content offered at the desired time and place, and makes the content 

more internalized by commenting on the videos being watched and discussing with other 

students. Within the scope of the study, the students who participated in the character and 

values education course were asked to watch videos about the transfer of various values 

shared on a blog and to express their views on the videos they watched in the comment 

section. The aim of this study is to determine the opinions of teacher candidates about the use 

of video blogs in values education. For this purpose, semi-structured interviews were conducted 

with 11 students who participated in character and values education course. The majority of 

the students stated that the use of video blog method in values education can be used as an 

effective method for transferring values to students. 

 

Keywords: Values education, video blog, student’s opinions 
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ÖZET 

 

Eğitim-öğretim ortamlarında yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların kullanılması, öğrenmenin 

etkililiğini ve verimliliğini artıracak teknolojilerin tüm öğrencilerin kullanımına sunulabilmesi, fırsat 

eşitliği kapsamında eğitimin kalitesini arttırmak için gerçekleştirilmesi gereken uygulamalardır. 

Bu amaçla bağlantılı olarak Fen Bilimleri derslerinde robot bileşenlerinin kullanımı, eğitim-

öğretim süreçlerinde yenilikçi ve etkili bir öğrenme aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Fen Bilimleri 

derslerinde robot etkinlikleri ile içeriğin zenginleştirilmesi ve öğrenciler için daha ilgi çekici hale 

getirilmesi mümkündür. Fen Bilimleri dersi müfredatında yer alan  “Kuvvet ve Hareket”, “Işık ve 

Ses”, “Yaşamımızdaki Elektrik”, “Madde ve Isı” gibi fizik ağırlıklı üniteler robotik uygulamaları için 

oldukça uygundur. Çalışma kapsamında Nevşehir İlinde yer alan bir ortaokulda altıncı sınıf Fen 

Bilimleri derslerinde Mbot robot seti ve Mblock blok tabanlı programlama ortamı kullanılarak 

robotik etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler daha çok öğretmen merkezli olarak uygulanmış 

ve etkinliklerin geliştirilme aşamasında öğrenciler yer almamıştır. Öğrenciler uygulamalarda 

kullanılan robotik bileşenler hakkında bilgilendirildikten sonra, etkinliklerin sonuçlarını 

gözlemlemişlerdir. Bu araştırmanın amacı, Fen Bilimleri Dersinde gerçekleştirilen robotik 

etkinliklere ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla etkinliklere katılan 16 ortaokul 

altıncı sınıf öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme kayıtlarının 

analizi sonucunda, görüş belirten öğrencilerin tamamı yapılan etkinliklerin Fen Bilimleri dersi 

becerilerinin gelişimi açısından faydalı bulurken, 15 öğrenci ise yapılan etkinliklerin Fen Bilimleri 

dersine yönelik düşüncelerinde olumlu yönde etkili olduğunu ve başka robotik etkinlikler 

gerçekleştirmek istediğini belirtmiştir.  
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ABSTRACT 

 

The use of innovative approaches and practices in educational environments, the provision of 

technologies that will increase the effectiveness and efficiency of learning to all students, are 

the applications that should be carried out in order to increase the quality of education within 

the scope of equality of opportunity. In connection with this purpose, the use of robot 

components in Science courses emerges as an innovative and effective learning tool in 

education and training processes. It is possible to enrich the content and make it more 

interesting for students with robot activities in Science classes. Physics-based units such as 

“Force and Motion”, “Light and Sound”, “Electricity in our Life “,“ Matter and Heat” in the 

Science curriculum are quite suitable for robotic applications. Within the scope of the study, 

robotic activities were carried out by using Mbot robot set and Mblock block based 

programming environment in the sixth grade Science classes in a secondary school in Nevşehir. 

The activities were mostly teacher-centered and students were not involved in the 

development process of the activities. After the students were informed about the robotic 

components used in the applications, they observed the results of the activities. The aim of this 

research is to determine the students' opinions about the robotic activities performed in the 

Science Courses. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 16 sixth 

grade students in secondary school. As a result of the analysis of the interview records, all the 

students who stated their opinions were found to be beneficial for the development of Science 

Course skills, while the 15 students stated that the activities were positively effective in their 

thinking towards the Science Course and they wanted to perform other robotic activities. 

 

Keywords: Science courses, robotic, student’s opinions, block based programming. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma farklı branşlardan üniversite öğrencilerinin kendi inisiyatifleri ile organize ettikleri bir 

yaz kursundaki eğitim sürecinin incelenmesine dayanmaktadır. Katılımcılar bir üniversite 

kulübünün faaliyetleri etrafında bir araya gelen farklı bölümlerden altı yüksek lisans ve lisans 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Kulübün üniversite yerleşkesinde mevcut olan ancak enerji ve su 

ihtiyacını karşılamaktan yoksun haldeki Sivil Savunma Konteynerini, bir problem durumu olarak 

ele almışlardır. Konteynerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan güneş enerjisi 

sistemlerinde, çevreci konteyner projesinde ürün yetiştirmek için gerek duydukları besinlerin 

sulama sistemlerinde ve olası afet durumlarında iletişim sağlamak için kullanacakları telsiz ve 

haberleşme kanallarının kontrolü için Arduino sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Yaz kursu bu 

ihtiyaca dayanarak grup üyesinden bir kişinin diğer grup üyelerine Arduino bilgisini gönüllü 

olarak aktardığı kendi kendini organize eden bir öğrenme topluluğu oluşturmaları ile 

gerçekleştirilmiştir. Birinci araştırmacı katılımcı yaz kursu sürecinin tümüne dâhil olmuştur. Arduino 

yaz kursu toplam altı hafta sürmüştür. Dersler çoklu veri sağlamak amacıyla ses kaydı ve video 

ile kayıt altına alınmıştır. 

Bu araştırmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Kurs tasarlama sürecinde katılımcıların 

grup içerisinde kendi gönüllü eğitmenlerini seçmeleri, kendi ders programlarını oluşturmaları, 

kendi çalışma sürelerini ve zamanlarını belirlemeleri, kendi çalışma mekanlarını seçmeleri, ders 

materyallerini temin etmeleri gibi kendi kendilerini organize etme süreçleri ve bu süreçte 

iletişimleri ve iletişim araçları veri olarak kaydedilmiştir. Araştırmanın bulguları katılımcılarla 

gerçekleştirilen odak grup görüşmesinden elde edilmiştir. Bulgulardan kendi kendine 

organizasyon, gönüllülük kavramlarının çevresinde ortaya çıkan yaz kursunun tasarım 

özelliklerini elde etmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Arduino Yaz Kursu, katılımcıların proje deneyimlerine odaklandı ve teorik bilgi kullanımı, kendi 

kendine organizasyon ile ortaya çıkan ders tasarım sürecinin özellikleri ve geri bildirim döngüleri 

hakkındaki görüş ve perspektif incelenmiştir. Böylelikle pratik alanda elde edilen bulguları alan 

yazınındaki kuramsal ders tasarım prensipleriyle ilişkili olarak açıklamak mümkün olabilecektir. 

Çalışmanın analiz süreci devam etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kendi kendini organize etme, öğrenme topluluğu, gönüllü disiplinlerarası 

çalışma, Arduino eğitimi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SELF ORGANIZATION IN THE ARDUINO SUMMER COURSE: A CASE STUDY 

 

 

Ümmühan Dursun 

Halıç University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics, Marmara 

University 

ummuhandursun@halic.edu.tr 

 

 Prof.Dr, Zeynep Gürel 

Atatürk Faculty of Education, Department of Physics Teacher Education 

zgurel@marmara.edu.tr 

 

 

ABSTRACT 

 

This study is based on the research of the education process of a summer course organized, by 

university students from various branches with their own initiative. Participants are six graduate 

and undergraduate students various branches, gathering for activities of a university club.  They 

have dealt with the Civil Defense Container, located in the university campus, not meeting the 

energy and water needs, as a problem. In solar energy systems that sustain the energy needs 

of the container, for irrigation systems in the environmental container project that watering the 

crops and for the gadgets that will use to control of communication channels that will be used 

in case of an possible disaster situation, we use ardiuno systems. This summer course has been 

conducted to form a self-organizing learning community that a volunteer informing the other 

group members about the Arduino system.  The first researcher has participated in the whole 

summer course. The Arduino summer course has lasted for six weeks. Courses have been 

recorded with audio and video to provide triangulation.  

Qualitative research techniques have been used in this research. During the course design 

process, participants choosing their own volunteer instructors in the group, creating their own 

course schedules, determining their own studying schedule, choosing their own studying 

environment, providing course materials, other self-organizing actions and during this period 

their communication and communication tools  have been recorded as data. The findings of 

the study have been obtained from the focus group interview with the participants. “From the 

findings, self-organization has been designed to obtain the design features of the summer 

course that emerges from the concepts of volunteering. “ 

The Ardunio Summer Course focused on the participants' project experiences and 

perspectives on the use of theoretical knowledge, the characteristics of the self-organizing 

course design process and feedback cycles were examined. Thus, it is possible to explain the 

findings obtained in the practically in relation to the theoretical course design principles in the 

literatüre.The analysis process of the study has been continuing. 

 

Keywords: Self organization, learning community, volunter interdisciplinarity work, Arduino 

education. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada doğa ortamında makara sistemleri tasarımının işbirlikli problem çözme (İPÇ) 

sürecine odaklanılmıştır. Makara sistemlerindeki ipte yükselme konusu resmi müfredatının bir 

parçası olarak farklı derecelerdeki okullarda veya informal eğitimin bir parçası olarak bilim 

müzelerinde çeşitli yöntemlerle yer almaktadır.  Fizik öğretmen adayları hali hazırda ipte 

yükselme konusunda kuramsal bilgileriyle ders kitaplarında yer alan bu konun problemlerini 

rahatça çözebilseler de, ilk kez gerçek koşullarda mekanik avantajlı bir sistemi Doğada Fizik 

Dersinde  (FND) ‘de tasarlayıp kendi tasarımlarını ilk kez doğal ortamda test etmişlerdir. 2015 

yılında FND 'ye katılan 27 fizik öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarıdır. İlk araştırmacı 

çalışmada doktora adayı ve Arama& Kurtarma gönüllüsü olarak, ikinci araştırmacı ise dersin 

öğretim üyesi olarak yer almıştır. Veriler Türkiye’nin Marmara Bölgesinde yer alan İzmit Başiskele 

ilçesinde doğal bir koruma alanı olan Yuvacık'a Nisan ayında yapılan günübirlik doğa 

gezisinden elde edilmiştir. Tasarım etkinliği işbirlikçi grup çalışması olarak dört aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada sadece ipte yükselme makara sistemi tasarımının dış ortam 

koşullarına hazırlık süreci nitel bir durum çalışması olarak değerlendirilmiştir.  Tasarımların 

gerçekliğinin test edildiği süreçler bu araştırmaya dâhil edilmemiştir. Veri kaynakları olarak video 

çekimleri, fotoğraflar, görüşmeler, alan notları kullanılmıştır. Bu çalışmada güvenlik kavramı 

Arama &Kurtarma alanında hale hazırda öğrenilen bir kolektif bir yeterlilik olarak yorumlanmıştır. 

Çalışmanın nitel sonuçları öğretmen adaylarının sınıf içinde bilinen yöntemlerden ziyade dış 

mekândaki tasarım ve hedeflemeyi tartışmaya yoğunlaştığını göstermektedir. Çalıştırma 

uygulamalarının temellendirilmiş güvenlik sistemlerinde şekillendiğini ve bu şekillendirmenin 

tema ve çevreden etkilendiğini ortaya koymuştur.  Sonuçlarda öğretmen adaylarının makara 

sistemleriyle ilgili güvenlik faktörleri bilgisinin fizikteki makara sistemleriyle uyumundan elde edilen 

bilgiye olan ihtiyacını ve gelişimlerini ortaya koymuştur. 
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 ABSTRACT 

 

This study focuses on collaborative problem solving (CPS) process with regards to the design of 

a pulley system in nature. Subject of ascending the loads with pulley systems is vastly included 

in physics textbooks and they have been taught as part of the formal curriculum at different 

grades at school, or in science museums through informal learning methods. Although 

prospective physics teachers have the theoretical knowledge of the concept and 

comfortable with solving the problems in the textbooks, they designed such a mechanically 

advantageous system and tested their design in real conditions for the first time in Physics in 

Nature Course (PNC). The participants of the study consisted of 27 prospective physics 

teachers, who were enrolled in the PNC in 2015. The first researcher has participated in the 

process as a Ph.D. candidate and a Search & Rescue volunteer. The second researcher is the 

lecturer of the PNC. Data were collected from a daily trip to Yuvacık, which was a natural area 

located near Başiskele district in İzmit in Marmara Region of Turkey. Researchers and 

prospective physics teachers attended the daily trip as participants in April 2015. Design activity 

as a collaborative group work was in four phases. In this study, only preparedness to the 

outdoor conditions for designing the pulley system was evaluated qualitatively as a case study. 

However, testing of the designs in real conditions is excluded within this study. Videos and 

photographs, interviews with groups and researchers’ field notes are used as data resources. 

In the study, safety is interpreted as a collective competence that is learned and maintained 

in Search & Rescue domain. The empirical results showed that the students concentrated on 

discussing the design and collaboration in the outdoor environment, rather than the known 

methods from class. The study also showed that these work practices are rooted in a set of 

formally established safety systems, and they are influenced by organizational conditions and 

the theme of the study. The results revealed that prospective physics teachers experienced the 

needs and development of integrated knowledge of safety factors of a pulley system during 

the physics problem solving process. 

 

Keywords: : Collaborative problem solving, Physics in Nature, Pulley systems. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin 

görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılının güz döneminde Erciyes 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 2. sınıf 22 fen bilgisi öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak çizme-yazma tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada katılımcılara üç 

adet açık uçlu soru yazılı olarak yöneltilmiştir. Birinci soruda öğrencilerden “okul dışı öğrenme 

ortamları” denildiğinde akıllarına gelenleri çizmeleri istenirken, ikinci soruda okul dışı öğrenme 

ortamını tanımlamaları, son soruda ise okul dışı öğrenme ortamlarına örnek vermeleri istenmiştir. 

Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlara içerik analizi uygulanmıştır. Elde 

edilen bulgulara ait frekans ve yüzde dağılımları yorumlanmıştır. Öğrencilerin yazımlarından 

elde edilen bulgulara göre, okul dışı öğrenme ortamlarını genel hatları ile tanımlayan fen bilgisi 

öğretmen adayları bu ortamlara örnek olarak genellikle aile ve arkadaş ortamını vermişlerdir. 

Bu sıralamada ikinci olarak doğa, üçüncü olarak ise kütüphane örnek verilmiştir. Sonuç olarak 

toplamda 11 temaya ulaşılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çizimlerinden elde edilen 

bulgulara göre, okul dışı öğrenme ortamı denildiğinde katılımcıların aklına genellikle kütüphane 

ve parkların geldiği görülmüştür. Çalışma sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının informal 

öğrenme ortamları ile ilgili birbirinden farklı fikirlere sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İnformal öğrenme, fen öğretimi, okul dışı öğrenme ortamları, fen bilgisi 

öğretmen adayları. 
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 ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate the opinions of pre-service science teachers about out-of-

school learning environments. The study group consisted of 22 pre-service science teachers 

studying at Erciyes University Faculty of Education in the fall semester of 2019-2020 academic 

year. Descriptive research, one of the qualitative research methods, was used in the study. In 

the study, drawing-writing technique was used as data collection tool. Three open-ended 

questions were asked in writing. In the first question, students were asked to draw what came 

to their mind when “out-of-school learning environments” was mentioned; in the second 

question, they were asked to define the out-of-school learning environment; and in the last 

question, they were asked to give examples of out-of-school learning environments. Content 

analysis was applied to the answers of the pre-service teachers to the open-ended questions. 

The frequency and percentage distributions of the findings were interpreted. According to the 

findings obtained from the writings of the students, pre-service science teachers who defined 

the out-of-school learning environments in general terms, gave the family and friends 

environment as examples to these environments. They gave nature in the second place and 

library in the third place as out-of-school learning environments. As a result, a total of 11 themes 

were reached. According to the findings obtained from the pre-service science teachers’ 

drawings, it was seen that library and parks often come to their mind as out-of-learning 

environments. As a result of the study, it was determined that pre-service science teachers 

have different ideas about informal learning environments. 

 

Keywords: informal learning, science teaching, out-of-school learning environments, pre-

service science teachers. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmayla öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda öğretimlerine yönelik motivasyonlarını 

belirlemede kullanılacak bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Okul dışı ortamlarda 

öğretime yönelik motivasyonla ilgili 26 maddelik motivasyon ölçeği deneme formu, 2019-2020 

eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

Cronbach-alfa güvenirlik analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucuna göre boyutlar tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör 

analizinde ise uyum katsayıları incelenmiş ve yeterli düzeyde uyum gösterdiği görülmüştür. Elde 

edilen bulgulara göre okul dışı ortamlarda öğretim motivasyonu ölçeğinin geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İnformal öğrenme, okul dışı öğrenme ortamları, motivasyon ölçeği. 
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 ABSTRACT 

 

In this study, it is aimed to develop a measurement tool to be used to determine the motivation 

of pre-service teachers for teaching in out-of-school environments. 26-item motivation scale 

trial form in out-of-school environments was applied to pre-service teachers in their 2019-2020 

academic year. The obtained data were subjected to Cronbach-alpha reliability analysis, 

exploratory and confirmatory factor analysis. According to the results of Exploratory Factor 

Analysis (EFA), it was determined that the scale consisted sub-dimensions. In confirmatory 

factor analysis, compliance coefficient were examined and found to be adequate. According 

to the findings, it was determined that the instructional motivation scale in out-of-school 

environments is a valid and a reliable assessment tool. 

 

Keywords: informal learning, out-of-school learning environments, motivation scale. 
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ÖZET 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılmaya 

başlanmasından bugüne hem öğrencinin hem de öğretmenin eğitim ile olan bağı alışılagelen 

geleneksel yapıdan farklı olarak dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm farklı biçimlerde adlandırılsa 

da, asıl istenen, öğrencinin öğrenme sürecini zenginleştirecek biçimde teknolojinin sınıf içinde 

ve dışında etkili bir biçimde kullanılmasıdır. Bu amaçla son 5 yıldır kodlama, robotik ve STEM 

projelerinin çok popüler olduğu ve gelişmiş ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de birçok proje ve 

hareketin hayata geçirildiği görülmektedir. Bu kadar yaygın ve popüler olan konular karşısında 

yöneticiler, meslektaşlar, veliler ve öğrencilerin de öğretmenlerden beklentileri farklılaşmaktadır. 

Öğretmenler her ne kadar kendi alanları doğrultusunda teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisine 

sahip olsalar da, hâlihazırda yapılan mesleki gelişim programları tek bir disipline ve belirli 

yapılara dayanmaktadır. Bu çalışma, bilişim teknolojileri, fen bilgisi ve matematik 

öğretmenlerinin disiplinlerarası bir mesleki gelişim programından beklentilerine odaklanmakta 

ve informal öğrenme açısından incelemektedir. Araştırmaya Türkiye genelinden toplam 664 

öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin disiplinlerarası bir mesleki gelişim programından 

beklentilerinin iki ana temaya ayrıldığı görülmüştür: öğrenme ve öğretme süreci ve iletişim ve 

paylaşım. Bu çalışma, bilişim teknolojileri, fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin 

disiplinlerarası bir mesleki gelişim programından beklentileri bağlamında mesleki gelişim 

çalışmalarına informal öğrenme açısından öneriler sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası eğitim, mesleki gelişim, öğretmenler, informal öğrenme. 
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 ABSTRACT 

 

Since the introduction of information and communication technologies (ICT) into learning and 

teaching processes, the connection for both students and teachers with education has been 

transformed from the traditional structure. Although this transformation has been represented 

in different ways, it is said to be desirable to use technology effectively, both in and out of the 

classroom, in order to enrich the learning process for students. To this end, many projects and 

movements have been started in recent years, with coding, robotics, and STEM projects having 

become very popular in the last 5 years in Turkey as well as in developed countries. In the face 

of such widespread popularity, the expectations of administrators, colleagues, parents, and 

students from teachers now differ. Although teachers have the technology, pedagogy and 

content knowledge, and their intersections, teachers’ professional development programs are 

currently based on a single discipline and specific structures. This paper focuses on the 

expectations of ICT, science, and math teachers for an interdisciplinary professional 

development program and examines them in terms of informal learning. A total of 664 teachers 

from across Turkey participated in the study. It has been found that the teachers’ expectations 

from an interdisciplinary professional development program were divided into two main 

themes: learning and teaching process, and communication and sharing. The paper 

concludes with suggestions in terms of informal learning for professional development 

programs to be designed in the future. 

 

Keywords: Interdisciplinary education, professional development, teachers, informal learning. 
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ÖZET 

 

Günümüzde bilgi çok hızlı bir şekilde artmakta ve çeşitlenmektedir. Bireylerin bu değişime uyum 

sağlamasında formal eğitimin yanında informal öğrenme ortamlarının da önemli rolü 

bulunmaktadır. Bilim şenlikleri, öğrencilerin bilim ve teknolojiyi yakından tanıyabilecekleri 

informal ortamlardan bir tanesidir. 

Bu çalışmada TÜBİTAK 4007 destek programı çerçevesinde gerçekleştirilen “Cezeri’nin İzinde 

Bilim” isimli bilim şenliğine katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin tutumları incelendi. Bilim şenliği; 

robotik ve kodlama, yenilenebilir enerji, bilim tarihi ve bilim atölyeleri’nden oluştu. Öğrenciler 

bazı atölyelere katılımcı, diğerlerine gözlemci olarak katıldı. Katılımcı öğrencilerin, atölyelerle 

ilgili bilimsel bilgiye kare kod uygulaması ile erişimi sağlandı. 

Çalışmanın katılımcılarını; 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara İli’nin Etimesgut İlçesi’nde 

bulunan resmi ortaokul ve liselerden toplam 429 öğrenci oluşturdu. Araştırma kesit alma türü bir 

tarama çalışmasıydı. Katılımcıların sayısı, bulguları kabul edilebilir aralıkta genellemek için 

uygundu. Bilim şenliğine katılmalarının hemen ardından öğrencilere, Keçeci, Zengin ve Alan 

(2017) tarafından geliştirilen likert tipi “Bilim Şenliği Tutum Ölçeği” uygulandı. Ölçek “bilim 

şenliklerinin kişisel gelişime katkı sağlayacağı düşüncesi”, “bilim şenliklerinin ilgi çekici olduğuna 

inanç” ve “bilim şenliklerinin sosyal yaşama etkisi” boyutlarından oluştu. 

Katılımcıların yanıtlarının, ölçekteki düzeylere belirgin şekilde dağılıp dağılmadığını belirlemek 

amacıyla ki-kare istatistiksel testi uygulandı. Ölçeğin tümü ve birçok boyutu dikkate alındığında 

katılımcıların ortalama tutumlarının katılıyorum düzeyinde olduğu belirlendi. Sonuç olarak, bilim 

şenliğine katılan öğrencilerin önemli ölçüde olumlu tutuma sahip oldukları ortaya kondu. 
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 ABSTRACT 

 

Todays, information is rapidly increasing and diversifying. Informal learning environments play 

an important role in individuals' adaptation to this change as well as formal education. Science 

festivals are one of the informal environments where students can get to know science and 

technology closely. 

In this study, the attitudes of middle and high school students who participated in the science 

festival named in “Science in the Footsteps of Jazari” conducted within the framework of 

TUBITAK 4007 support program was examined. In this science festival; there are ateliers as 

robotics and coding, renewable energy, science and history of science. Students joined 

ateliers as participles or as observers. Participant students were provided access to scientific 

information about the workshops with the application of square code. 

The participants of the study; in the 2018-2019 academic year, a total of 429 students from the 

official secondary and high schools in the Etimesgut district of Ankara were included. The study 

was a survey search. The number of participants was appropriate to generalize the findings 

within an acceptable range. Immediately after their participation in the science festival, the 

Likert type “Science Festival Attitude Scale” developed by Keçeci, Zengin and Alan (2017) was 

administered to the students. The scale consisted of “science feasts will contribute to personal 

development”, “belief that science feasts are interesting” and “the effect of science feasts on 

social life” dimensions. 

Chi-square statistical test was used to determine whether the responses of the participants 

were clearly distributed to the levels in the scale. When the whole scale and its many 

dimensions were taken into consideration, it was determined that the average attitudes of the 

participants were at the level of agree. As a result, it was revealed that the students 

participating in the science festival had a significant positive attitude. 

 

Keywords: Science festival, Jazari, attitute. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, okul dışı öğrenme ortamlarının 7. sınıf öğrencilerinin çevre ’ye yönelik tutumlarına 

etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli de bir devlet okulunda öğrenim 

görmekte olan akademik düzeyi ve demografik bilgileri bakımından birbirine denk iki sınıf 

oluşturmaktadır. Sınıflardan biri deney grubunu (25) oluştururken; diğer sınıf kontrol grubunu (28) 

oluşturmaktadır. “Maddenin yapısı ve Özellikleri” ünitesinde yer alan “Evsel Atıklar ve Geri 

Dönüşüm” konusuna ait kazanımlar, sınıf ortamında öğretim programının ön gördüğü biçimde 

her iki sınıfta işlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin sınıf içi öğrenmesi okul dışı öğrenme ortamları 

ile desteklenmiştir. Bu kapsamda deney grubu öğrencileri katı atık sınıflandırma tesisine, sıvı atık 

yağ depolama birimine ve elektronik atık toplama ve depolama alanına ders öğretmeni ve 

çevre mühendisi rehberliğinde götürülmüştür. Yarı deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmada 

kullanılan çevre tutum ölçeği (Avan ve diğ., 2011) üç alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmada 

deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesi demografik bilgiler ölçeği ile çevre tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Uygulama yedi hafta sürmüştür. Demografik bilgiler ölçeğinden elde edilen 

verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Çevre tutum ölçeğinden elde 

edilen veriler SPSS 16. programı ile analiz edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin çevre 

tutumlarında, ön test son test puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Geri 

dönüşüm konusunda iki grup arasında duygu ve davranış boyutunda anlamlı bir fark olmazken; 

bilgi boyutunda deney grubu lehine anlamlı bir fark olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Dışı Öğrenme, Çevre’ye Yönelik Tutum, Katı Atık, Evsel Atık,  Geri 

Dönüşüm. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the effect of out-of-school learning environments on the attitudes of 7th grade 

students towards the environment was investigated. The study group of the study consists of 

two classes which are equivalent in terms of their academic level and demographic 

information in a public school in Denizli. One of the classes constitutes the experimental group 

(25); the other class constitutes the control group (28). The achievements of Domestic Wastes 

and Recycling in the “Structure and Properties of Matter ” were processed in both classes in 

the classroom environment as instructed by the curriculum. In-class learning of experimental 

group students was supported by out-of-school learning environments. In this context, the 

experimental group students were taken to the solid waste classification plant, liquid waste oil 

storage unit and electronic waste collection and storage area under the guidance of the 

course teacher and environmental engineer. The environmental attitude scale (Avan et al., 

2011) used in this study, which used quasi-experimental design, consists of three sub-dimensions. 

In this study, demographic information scale and environmental attitude scale were applied 

to experimental and control groups. The application lasted seven weeks. The frequency and 

percentage values of the data obtained from the demographic information scale were 

interpreted and calculated. The data obtained from environmental attitude scale were 

analyzed with SPSS 16 program. A significant difference was observed between the pre-test 

and post-test scores of the experimental group students' environmental attitudes. While there 

was no significant difference between the two groups in terms of emotion and behavior in 

terms of recycling; There was a significant difference in the knowledge dimension in favor of 

the experimental group. 

 

Keywords: Out-of-School Learning, Environmental Attitude, Solid Waste, Domestic Waste, 

Recycling. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme yönteminin uygulanabilirliğinin, 

kullanılışlığının ve etkisinin; ebeveyn, öğretmen, uzman psikolojik danışman ve öğrenci görüşleri 

doğrultusunda ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2018-2019 

eğitim öğretim yılı birinci döneminde, bir ilkokulda öğrenim gören 3. Sınıf düzeyinde 2 şubede 

eğitim gören öğrenciler ve bu şubelerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri 

toplama teknikleri kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplar arasındaki temel fark, kontrol grubu 

öğrencileri ev etkinliklerini daha önceden alıştıkları şekilde ev ödevi olarak yaparken, deney 

grubu öğrencileri haftanın bazı günlerinde ebeveynlere tahta kullanarak konu ya da soruların 

çözümlerini bir öğretici gibi anlatıp öğretmeye çalışmaları biçiminde gerçekleşmiştir. 

Araştırmacı tarafından ebeveynlerle seminerler ve süreç hakkında yüz yüze görüşmeler 

yapılmış, bu çalışmaya ilişkin görüşleri alınmış, günlük tutmaları istenmiş ve elde edilen verilerden 

elde edilen sonuçlar derinlemesine incelenerek betimlenmiştir. Yine öğretmen gözlemleri 

incelenip, ebeveynlerin matematiğe yönelik tutumları ve öğrencilerim matematik kaygı 

durumları istatiksel analiz edilmiştir. Nitel verilerin analiziyle ebeveyn, çocuk ve öğretmenler 

tarafından Çocuktan Ebeveyne Öğreterek Öğrenme Yöntemi’nin rahatlıkla uygulanabildiği, 

çocukların matematik kaygı düzeylerini etkilediği, ebeveyn-öğrenci-öğretmen arasındaki 

iletişimi ve çocukları öz becerilerini kazanma sürecinde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. 

Çocuktan Ebeveyne Öğreterek Öğrenmenin bir yöntem olarak uygulanabilir ve kullanışlı bir 

yöntem olduğu, 3. sınıf öğrencilerinin bu yönteme uygun ev etkinlikleri ile matematiğe olan 

kaygılarının azaldığı, bu ev etkinlikleriyle ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimlerin olumlu 

yönde etkilendiği, ebeveyn-çocuk-öğretmen işbirliğinde işlerliğin artırdığı, çocuklara kendi öz 

becerilerini kazanma sürecinde yardımcı olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme, matematik etkinlikleri, çocuk-

ebeveyn ilişkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNING BY TEACHING CHILD TO PARENTS IN PRIMARY MATHEMATICS EDUCATION 

 

 

Dr. Nilgün TORTUMLU KAYA  

Atatürk University K.K.Education Faculty 

nilgun_tortumlu@hotmail.com 

 

Prof. Dr. Alper Cihan KONYALIOĞLU  

MSE Mathematics Education 25240 Erzurum 

ackonyali@atauni.edu.tr 

 

 

ABSTRACT 

 

In this study, it is aimed to reveal  the applicability, usefulness and effect of  learning by teaching 

the child to the parent method in accordance with the opinions of parents, teachers, expert 

counselors and students. The studying group of research consists the 3rd grade level students 

who are educated at a primary school in the first term of 2018-2019 academic year, and their 

parent. Qualitative data collection techniques were used in the study. The main difference 

between experimental and control groups was took place in a form that while the control 

group students were doing their home activities as homework in the way they used to do 

before, and students of the experimental group were using the board trying to give a lecture 

or to teach the solution of questions as a tutorial in some days of the week. Face-to-face 

interviews about the process and seminars were carried out with the parents ,their opinions 

about this study were taken, they were asked to keep the diary and the results obtained from 

the data were analyzed in detail and described by the researcher. Yet, observations of the 

teachers were examined and the attitudes of parents towards mathematics and mathematics 

anxiety states of the students were analyzed statistically. With the analysis of the qualitative 

data, it has revealed the findings that the Learning by Teaching from Child to the Parent 

Method could easily apply by parents, children and teachers, and affect the children's math 

anxiety levels, affect the communication between the parent-student-teacher and children 

who are in the process of gaining their skills. It can be said that the learning by teaching from 

child to parent can be applied as a method and is an useful method, the 3rd grade students' 

anxiety about home activities and mathematics in this method decreased, the 

communication between parents and children is affected positively by these household 

activities, it increased the cooperation of parent-child-teacher and it helped children in the 

process of gaining their own skills. 

 

Keywords: Learning by teaching from child to the parent, mathematics activities, child-parent 

relationship. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın temel amacı; matematik eğitiminde çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme 

yönteminin uygulanabilirliğinin ve kullanılışlığının tespit edilmesi, yöntemin ebeveyn-çocuk 

iletişimine yansımalarının ve çocukların akademik başarılarına etkisinin ortaya konulmasıdır.  

Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca; ortaokul 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören iki 

şubenin öğrencileri ve deney grubu öğrencilerinin ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada nitel ve nicel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Nicel kısımda yarı deneysel 

desen, nitel kısımda durum çalışması yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine 

uygulanan bilgi testinden elde edilen akademik başarı durumları ise bağımlı t testi ve bağımsız 

t testi ile analiz edilmiştir. Süreç boyunca ebeveynler ve öğrencilerle görüşmeler yapılmış, 

çalışmaya dair görüşleri alınmış, yapılan her etkinlik sonrasında ise ebeveynler ve çocuklardan 

günlük tutmaları istenmiş olup elde edilen veriler derinlemesine incelenerek betimlenmiştir. 

Ayrıca öğretmen gözlemleri de incelenerek öğrencilerin gelişim durumları analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. Genel olarak çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme yönteminin matematik 

eğitiminde ortaokul düzeyinde kullanılabilir ve etkili bir yöntem olduğu, ebeveyn-çocuk-

öğretmen arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve akademik başarıyı artırdığı bulgularına ulaşılmıştır. 

Bir yönüyle öğrenciden öğrenciye (child to child) öğretim yöntemine benzemekle beraber 

öğreticinin çocuk, öğrenenin ebeveyn olduğu ve alan yazında rastlanmayan çocuktan 

ebeveyne öğreterek öğrenme yönteminin ebeveyn-çocuk-öğretmen işbirliğine işlerlik 

kazandırması, akademik başarıyı artırması, matematik eğitiminde kullanılabilir bir yöntem olarak 

görülmesi gibi olumlu sonuçlarının olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme, ebeveyn-çocuk iletişimi, 

matematik ev etkinlikleri, başarı. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to determine the applicability and usability of learning by 

teaching from child to parent method in math education, to reveal the reflection of the 

method on parent-child communication and the effect of the method on the academic 

achievement of children. The study has carried out with the 7th grade level students from two 

classes who are educated at a secondary school in the first term of 2017-2018 academic year, 

and with parents of experimental group students. Qualitative and quantitative data collection 

techniques were used in the study. In the quantitative part, quasi-experimental design and in 

the qualitative part, case study was performed. The academic achievement status obtained 

from knowledge test applied to experimental and control group students were analyzed by 

dependent t test and independent t test. During the process, interviews were held with parents 

and students, their opinions were taken about the study, and parents and children were asked 

to keep a diary after each activity and the data obtained were described after analyzing in 

detail. In addition, teacher observations were analyzed, and developmental states of students 

was analyzed and interpreted. In general, it has reached the findings that the learning by 

teaching from child to parent method can be used at secondary school level in math 

education and is an effective method, and strengthening communication between parent-

child-teacher and increasing academic achievement. In a way, it can be said that it has 

positive results such as while it is similar to the teaching from child to child method, in which the 

teacher is child, the learner is parent and the teaching from child to child method that has not 

found in the body of literature is gaining functionality to the parent-child-teacher cooperation, 

increasing the academic achievement and to be seen as a useable method in math 

education. 

 

Keywords: Learning by teaching from child to parent, communication between parent-child-

teacher, mathematics home activities, achievement. 
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ÖZET 

 

Ülkemizde lise fizik öğretim programı 2008- 2009 Öğretim yılından geçerli olmak üzere hazırlanmış 

ve MEB Talim Terbiye Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Liselerde 2008-2009 öğretim 

yılında uygulanmaya başlayan fizik dersi öğretim programı ilk mezunlarını 2011 yılında vermiştir. 

Lise fizik öğretim programı Contex Based (Bağlam Temelli) denilen yaklaşıma göre hazırlanmış, 

programı hazırlayan ekip programı yaşam temelli yaklaşımı temel eksen alarak programa 

yerleştirmiştir. Bu programın en önemli özelliklerinden birisi de kazanım kültürünü fizik öğretim 

programına taşımasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları da bu yaklaşıma uygun yazılmış ve 

ölçme değerlendirme yaklaşımı da programın kazanımlarına uygun olarak planlanmıştır. Lise 

Fizik Öğretim Programı ilk mezunlarını 2011 yılında vermiştir.  Program ile ilgili ilerleyen yıllarda 

bazı değişiklikler yapılmış ancak programın temel yapısında köklü bir değişim olmamıştır. 

Yükseköğretim Kurumları sınavları 2011-2017 yıllarında YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), LYS 

(Lisans Yerleştirme Sınavı) ,2018-2019 yılları arasında TYT (Temel Yetenek Testi) ve AYT (Alan 

Yeterlilik Testi) olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada amaç, ülkemizde ortaöğretimden 

yükseköğretime geçiş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Fizik sorularını, yaşam temelli 

soru yaklaşımı açısından incelemektir.2011-2019 yılları arasında yapılan Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı’nda sorulan Fizik dersi sorularının yaşam temelli soru yaklaşımına göre frekans dağılımının 

araştırılması, sınav sorularının yıllara göre yaşam temelli soru sayısı açısından nasıl bir değişim 

gösterdiğinin tespit edilmesi ve bu açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Lise Fizik Öğretim Programı, Yaşam temelli 

soru. 
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ABSTRACT 

 

In our country, the high school physics curriculum has been prepared to be valid from the 2008-

2009 academic year and has been put into effect after being approved by the Ministry of 

Education Education Board. The first graduates of the physics course curriculum, which was 

implemented in high school in 2008-2009 academic year, were in 2011. The high school physics 

curriculum is based on the Contex Based approach, the team that prepared the program 

placed the program on the basis of life - based approach. One of the most important features 

of this program is that it carries the acquisition culture into the physics curriculum. The textbooks 

of the Ministry of National Education were written in accordance with this approach and the 

measurement and evaluation approach was planned in accordance with the achievements 

of the program. The first graduates of the High School Physics Teaching Program were in 2011. 

The following years some changes have been made regarding the program but the basic 

structure of the program has not been changed. Higher Education Institutions examinations 

were named as YGS (Higher Education Entrance Exam), LYS (Undergraduate Placement Exam) 

in 2011-2017, TYT (Basic Ability Test) and AYT (Field Proficiency Test) between 2018-2019. The 

purpose of this study is to examine the physics questions of the Higher Education Institutions 

Examination during a transition from secondary to higher education in Turkey in terms of life-

based question approach. The aim of this course is to monitor the frequency distribution of the 

Physics course questions asked in the Higher Education Institutions Exam between 2011-2019 

according to the life-based question approach and to determine how the exam questions 

change in terms of the number of life-based questions over the years and to evaluate them 

from this perspective. 

 

Keywords: Higher Education Institutions Exam, High School Physics Curriculum, Life-based 

Question. 
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ÖZET 

 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından güncellenen lisans programlarına eklenen okul dışı 

öğrenme ortamları, öğretmen adaylarının sadece farklı öğrenme ortamlarını ziyaret etmelerini 

değil, aynı zamanda öğretmen adaylarının bu süreçte kullanabilecekleri öğretim yöntem ve 

teknikleri öğrenmelerinin önemini vurgulamaktadır. Bununla birlikte güncellenen programda, 

öğretmen adaylarının mühendislik ve tasarım becerilerine de sahip olmaları beklenmektedir. Bu 

çalışmaya TÜBİTAK tarafından desteklenen fen bilgisi eğitimi anabilim dalında öğrenimlerine 

devam eden lisans öğrencilerine yönelik bir haftalık 2237-A projesine 30 öğretmen adayı 

katılmıştır. Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenmeye ilişkin görüşleri ve farklı okul dışı öğrenme 

ortamlarını ziyaret etmenin öğretmen adaylarına proje sürecinde hazırlatılan ders planlarına 

olan etkisi incelenmiştir. Konservatuvar, hastane, okul bahçesi, bilim merkezi, Afet ve Acil Durum 

Eğitim Merkezi (AFADEM) Simülasyon Merkezi gibi ziyaretlere ek olarak, öğretmen adaylarına 

okul dışı öğrenme ortamları ile nasıl daha iyi bağlantılar kurulabileceğine dair teorik eğitimler de 

verilmiştir. Eğitimler ve ziyaretler süresince öğretmen adayları hazırladıkları ders planlarını 

güncellemiştir. Ders planları, projenin son gününde düzenlenen bilim panayırında sunulmuştur. 

Hazırladıkları ders planlarına dönüt alan öğretmen adayları, planlarının son halini proje 

bitiminden bir ay sonra göndermişlerdir. Ders planları döküman analizi yöntemiyle proje 

araştırmacıları tarafından incelenmiştir. Öğretmen adaylarının farklı okul dışı öğrenme 

ortamlarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmen adaylarının değişik öğrenme ortamlarında 

yeni bilgiler keşfettikleri ve bu ziyaretlerde tasarımlar yapılmasının öğretmen adaylarının 

görüşlerine olumlu katkısı olduğu gözlenmiştir. Diğer yandan mühendislik ve tasarım becerilerini 

uygulamanın yavaş gelişen bir süreç olduğu gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı ortamları, öğretmen adayları, ders planları, doküman analizi. 
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ABSTRACT 

 

Out-of-school learning environments added to the updated undergraduate programs by the 

Higher Education Council (YÖK) emphasize the importance of pre-service teachers visiting 

different learning environments and learning teaching methods/techniques that pre-service 

teachers can use in this process. In addition, pre-service teachers are expected to have 

engineering and design skills in the updated program. In this study, 30 science pre-service 

teachers participated in a 2237-A project supported by TÜBİTAK (The Scientific and 

Technological Research Council of Turkey). During the project, pre-service science teachers 

prepared lesson plans when visiting different out-of-school settings. This study examined pre-

service science teachers’ views about out-of-school learning and how their lesson plans 

changed during these visits. In addition to the visiting conservatory, hospital, school yard, 

science center, Disaster and Emergency Training Center (AFADEM) Simulation Center pre-

service teachers were given theoretical information about making better connections to 

informal settings. During the theoretical training and visits, pre-service teachers updated their 

lesson plans. The lesson plans were presented at the science fair held on the last day of the 

project. Pre-service teachers received feedback on their lesson plans during the science fair 

and sent the final version of their plans one month after the end of the project. The lesson plans 

were examined by the project researchers with using document analysis method. When pre-

service teachers' views about different out-of-school learning settings were examined, pre-

service teachers discovered new information in different learning environments and designs 

created during these visits contributed positively to the pre-service teachers’ opinions about 

informal settings. On the other hand implementing engineering and design skills was a slow 

progress for pre-service teachers. 

 

Keywords: Out-of-school settings, pre-service teachers, lesson plans, document analysis. 
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ÖZET 

 

Okul dışı öğrenmenin en yoğun gerçekleştiği alan yapılan birçok araştırmada günlük yaşantılar 

olarak bulunmuştur. Bununla birlikte bilimsel düşünme ve argüman oluşturma süreçlerinde de 

öğrencilerin günlük yaşantılarından faydalanılması gerektiğini vurgulayan çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin günlük yaşantıları eğitimin bir parçası olarak 

görmeleri ve günlük hayatta kullanılabilecek okul dışı öğrenme ortamlarının farkında olmaları 

beklenmekte ve öğrencilerin hem bilimsel düşünmesine hem de günlük hayattaki öğrenme 

sürecine büyük katkısı olan günlük yaşantılarının nasıl bir öğrenme ortamına dönüştürüleceğinin 

detaylı incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada iki farklı üniversitede eğitim fakültelerinde 

ortak seçmeli ders olarak okutulan Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersini alan 93 öğretmen 

adayından (56 öğretmen adayı üniversite-1, 37 öğretmen adayı üniversite-2) herhangi bir 

günlük yaşantıyı kendi alanlarından (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe, Fen Bilimleri, 

Matematik, Sosyal Bilimler, Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği) kazanımlarla ilişkilendirerek bir 

öğrenme ortamına dönüştürmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladıkları planlar 

doküman analizi yöntemi kullanarak incelenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladıkları planda 

günlük hayatta kullanılabilecek okul dışı öğrenme ortamları incelendiğinde ise, öğretmen 

adaylarının günlük hayat ve tasarlanmış okul dışı öğrenme ortamlarını birbirleri ile karıştırdığı 

gözlenmiştir. Verilen örneklerde okul dışı öğrenmede günlük yaşantıları kullanmak yerine müze, 

hayvanat bahçesi, planetaryum ya da bilim merkezlerinin okul dışı öğrenme ortamı olarak 

seçildiği gözlenmiştir. Ayrıca ders planlarında disiplin bazlı bazı farklılıkların olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, Günlük yaşantılar, öğretmen adayları, ders 

planları, doküman analizi. 
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ABSTRACT 

 

Everyday experiences are considered as an important venue where out-of-school learning 

mostly occurs in a human life. In addition, there are studies emphasizing that students should 

benefit from their daily experience in scientific thinking and argumentation processes. In this 

context, teachers are expected to see everyday life experiences as a part of education and 

to be aware of the out-of-school learning environments that can be used in daily life. It is also 

necessary to examine in detail how to transform students’ daily life experience which 

contribute to both scientific thinking and learning process to a learning environment. In this 

study, 93 pre-service teachers (56 of them from university-1, 37 pre-service teachers from 

university-2) taking an elective teacher education course in two different universities, were 

asked to transform any daily life experience into a learning environment by associating them 

with learning goals from their own disciplines (Counseling and Educational Psychology, Turkish, 

Science, Mathematics, Social Sciences, Elementary and Kindergarten Education). We 

examined teacher candidates’ lesson plans by using document analysis method. When we 

analyzed pre-service teachers lesson plans that involves out-of-school learning environments 

that can be used in daily life, we observed that teacher candidates confused about everyday 

experience and designed learning environments. In the examples given by pre-service 

teachers, we observed that museums, zoos, planetariums or science centers were chosen as 

out-of-school learning environments instead of using daily life experiences. In addition, there 

were discipline based differences in the lessons plans.   

 

Keywords: Out-of-school learning Environment, Everyday life experience, pre-service teachers, 

lesson plans, document analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLERİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ 

 

 

Arş. Gör. Serkan Ekinci  

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

serkanekinci@hacettepe.edu.tr 

 

Arş. Gör. Dr. Özlem Oktay  

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

oktayozlm@gmail.com 

 

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen  

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü  

ahmetilhansen@gmail.com 

 

 

ÖZET 

 

Öğrencilerin fene yönelik olumsuz tutumları ile fen konularındaki yetersiz anlamaları birçok 

çalışmada rapor edilmektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla sınıf içinde kullanılmak 

üzere çeşitli yaklaşım, strateji ve yöntemler geliştirilmiştir. Bu çabalarla birlikte bazı araştırmacılar 

fen öğretiminin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlandırılamayacağına dikkat çekmekte ve bu amaç 

doğrultusunda da çeşitli okul dışı ortamlardan yararlanılmasını önermektedir. Bu tür otantik 

ortamlar formal eğitimi desteklemek ve tamamlamak amacıyla kullanılmalıdır. Bu bağlamda 

okul gezisinin başarısı öğretmenlerin bu tür ortamlara yönelik bakış açılarıyla ilişkili olabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri ve Fizik öğretmenlerinin okul dışı ortamlara yönelik bakış 

açılarını araştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını “Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Yöntem ve 

Tekniklerin Kullanımına Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 

projesine gönüllü olarak başvuran toplam 702 öğretmen oluşturmaktadır (465 Kadın, 237 Erkek). 

Katılımcıların 514’ü fen bilimleri öğretmeni, 188’i ise fizik öğretmenidir. Öğretmenlerin okul dışı 

öğrenmeye yönelik açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar betimsel ve içerik analizi yöntemleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak – beklenildiği üzere – öğretmenlerin tamamı fen 

konularının öğretiminde okul dışı ortamların gerekli olduğunu ifade etmiş ve öğretmenlerin 

yarıdan fazlası daha önceden bu amaca yönelik bir okul dışı ortamı ziyaret etmiştir. İkinci olarak, 

öğretmenlerin yanıtlarında örnek okul dışı ortamlar olarak bilim merkezi, doğa ve müze 

ortamlarına sıklıkla değinildiği tespit edilmiştir. Ayrıca hayvanat bahçeleri, oyun alanları ve 

planetaryum gibi diğer ortamların da öğretmenlerin yanıtlarında yer aldığı belirlenmiştir. Bu 

sonuçlarla birlikte öğretmenlerin bakış açılarıyla ilişkili diğer sonuçlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, fen bilimleri öğretmenleri, fizik öğretmenleri. 
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ABSTRACT 

 

Students' negative attitudes towards science and their lack of understanding in science topics 

have been reported in many studies. To eliminate these problems, various approaches, 

strategies and techniques have been developed for classroom use. Besides these efforts, some 

researchers have pointed out that science teaching cannot be limited to the classroom setting 

only and suggested to benefit from various out-of-school settings. These authentic 

environments should be used in order to support and complement formal education. In this 

context, the success of a school visit may be related to teachers’ perspectives on these 

settings. The purpose of this study was to investigate the perspectives of Science teachers and 

Physics teachers on out-of-school environments. The participants were 702 teachers (465 

females, 237 males) who voluntarily applied to a TÜBİTAK 4005 project entitled “Science and 

Physics Teachers’ Training for Using Instructional Methods and Techniques in Out-of-School 

Environments” (465 Female, 237 Male). Five hundred and fourteen of the participants are 

science teachers and 188 of them are physics teachers. Participants’ responses to open-ended 

questions about the out-of-school learning were analyzed using descriptive and content 

analysis methods. First, as expected, all teachers stated that out-of-school settings are 

necessary in teaching science topics and more than half of them had already visited an out-

of-school setting for this purpose. Second, it was found in teachers’ responses that science 

centers, nature and museums were frequently referred to as exemplary out-of-school settings. 

Other settings like zoos, playgrounds and planetarium in teachers’ responses were detected as 

well. Further, several other results related to teachers' perspectives will be discussed in detail. 

 

Keywords: Out-of-school learning environments, science teachers, physics teachers. 
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ÖZET 

Günümüz eğitim sistemlerinde öğretmen merkezli yaklaşımlardan ziyade, öğrenciyi merkeze 

alan yapılandırmacı yaklaşımlar tercih edilmektedir. Bu yaklaşımlarda öğrencinin yaparak-

yaşayarak öğrenmesi, aktif olarak öğrenme sürecine katılması, merak ve ilgisinin canlı tutulması, 

sınıf ortamından çıkıp gözlem yaparak ve keşfederek öğrenmesi esas alınmaktadır. Sınıf 

ortamındaki öğrenmeyle bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi beklenen okul dışı öğrenme, 

öğrencilerin fen derslerini daha kalıcı öğrenmelerine ve bu dersleri zevk alarak eğlenceli bir 

şekilde görmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada okul dışı ortamlara yapılan ziyaretler 

sonrasında Fen Bilimleri ve Fizik öğretmenlerinin okul dışı ortamlara ilişkin bakış açılarındaki 

değişimler yansıtıcı yazma etkinleri kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın verileri “Okul Dışı 

Ortamlarda Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanımına Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik 

Öğretmenlerinin Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesine katılan 40 öğretmenden (20 fen bilimleri 

ve 20 fizik öğretmeni) toplanmıştır. Proje kapsamında okul dışı ortamlara yapılacak ziyaretlerden 

sonra öğretmenlerin düşüncelerindeki değişim adet açık uçlu dört soru ile ölçülmüştür. Verilen 

yanıtlar her bir soruya ait kategoriler oluşturularak içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Öğretmenlerin ziyaretler öncesi beklentileri; gidilecek ortamlarda gözlem ve deney yapma, 

bilim ve teknolojiye yönelik uygulamalar görme, okuldaki olağan ders akışından farklı bir eğitim-

öğretim ortamı bulma, fiziği günlük hayat ile bağdaştıracak ve somutlaştıracak etkinlikler 

yapma olarak belirlenmiştir. Ziyaretler esnasında ise proje eğitimcilerinin ve orada çalışan 

görevlilerin mesleklerini severek yaptıkları öğretmenler tarafından gözlemlenen bir detaydır. 

Öğretmenler ziyaretler sırasında kendilerinin ve meslektaşlarının sıkılmadan etkinliklere aktif bir 

şekilde keyif alarak katıldıklarını belirtmişlerdir. Okul dışı ortamlara yönelik düşüncelerinde 

değişiklik olduğunu ifade eden öğretmenler, bu ortamların çeşitliliğine ait farkındalık 

kazandıklarını ve bu ortamların daha çok kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ziyaret öncesi 

Öğretmenler ziyaret amacının öğrencilere aktarılması gerektiğinden, gitmeden önce 

yönlendirici yönergeler hazırlanabileceğinden, ,ziyaret öncesi öğrencilerden araştırma 

yapmalarının istenebileceğinden ve öğrencilerin ziyaret sırasında dikkat etmeleri gereken 

konularda bilgilendirilmelerinin gerekli olduğundan bahsetmişlerdir. Bununla birlikte, 

öğretmenler öğrencilerin ön bilgilerinin ölçüldüğü bir takım aktivitelerin (sorularla merak 

uyandırıp motive etmek) yapılabileceğinden bahsetmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, fen bilimleri ve fizik öğretmenleri, yansıtıcı 

yazma. 
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ABSTRACT 

 

In today's education systems, rather than teacher-centered approaches, student-centered 

constructivist approaches are preferred. These approaches are based on the student's learning 

by doing-living, actively participating in the learning process, keeping his/her curiosity and 

interest alive, learning by observing and exploring in out of the classroom environment. Out-of-

school learning, which is expected to be carried out in connection with classroom learning, 

helps students learn science lessons more permanently, enjoy and view them in a fun way. In 

this study, changes in the opinions of science and physics teachers on out-of-school 

environments after their visit to these settings were revealed by using reflective writing activities. 

The data of the study were collected from 40 teachers (20 science teachers and 20 physics 

teachers) who participated in the TUBITAK 4005 project called “Science and Physics Teachers’ 

Training for Using Instructional Methods and Techniques in Out-of-School Environments”. As part 

of the project, the changes in teachers’ views after their visits to out-of-school environments 

were measured with four open-ended questions. The answers were analyzed using content 

analysis method by creating categories for each question. It was found that the expectations 

of the teachers before the visits were observing and experimenting in the places to be visited, 

seeing applications related to science and technology, finding an educational environment 

different from the usual course flow in the school, making activities that will reconcile and 

embody physics with daily life. During the visits, a detail observed by the teachers was that the 

project educators and the staff there love their professions. Teachers have stated that they 

and their colleagues enjoyed and actively participated in the activities without getting bored 

during the visits. Stating that there was a change in their thoughts about the out-of-school 

environments, the teachers expressed that they gained an awareness about the diversity of 

these environments and these environments should be used more. Before the visit, teachers 

have stated that the purpose of the visit should be introduced, a guide for the visit can be 

prepared, students can be asked to do research and they should be informed about the issues 

that they need to pay attention during the visit. In addition, the teachers stated that, a number 

of activities (raising curiosity and motivation with questions) can be conducted to measure 

students’ prior knowledge. 

 

Keywords: Out-of-school learning environments, science and physics teachers, reflective 

writing. 
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ÖZET 

Bilgi çağında yaşadığımız günümüzde toplumlar, küreselleşme, teknoloji gelişimi ve üretim 

sektöründeki değişimden kaynaklanan rekabet ortamı ile karşı karşıyadır. Bu rekabet koşullarına 

adapte olabilmek ve rekabete ortak olmak için de eğitim, öğrenme ve öğretim süreçleri de 

önemli bir araçtır. Özellikle bilginin katlanarak arttığı günümüzde bireyin ne şekilde eğitileceği, 

diğer bir deyişle öğretim stratejilerinin nasıl olması gerektiği önemli bir sorunsaldır. Öğretim 

sürecinde bireylerin yaparak ve yaşayarak öğrendiği, konuların çevreyle ilişkilendirilerek verildiği 

ve sosyal yaşantı ile bağların kurulduğu öğretim yaklaşımlarının en etkili strateji olduğu alan yazın 

çalışmalarında sıkça vurgulanmaktadır. Bu stratejinin en etkili şekilde uygulandığı öğrenme 

biçimlerinden bir tanesi de son yıllarda daha sık gündeme gelmeye başlayan okul dışı 

öğrenmedir. Okul dışı öğrenme özellikle fen ve sosyal bilgiler derslerinde eğitim-öğretim 

süreçlerinde formal eğitimi tamamlayacak bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak okul 

dışı öğrenmenin bu derslerde uygulanmasına yönelik uygulanması boyutunda eksiklikler söz 

konusudur.  Bu bağlamda, bu araştırmada fen bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen 

adaylarının okul dışı öğrenme tercihlerinin bulanık çok kriterlil bir karar verme modeli 

oluşturularak saptanması amaçlanmıştır.  Çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören fen bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adayları ile 

yürütülmüştür. Çalışmada Bulanık TOPSIS yönteminden faydalanmıştır. Araştırmaya katılan 20 

öğretmen adayından olası okul dışı öğrenme yönelimleri düşünülerek belirlenmiş okul dışı 

öğrenme ortamlarını, okul dışı öğrenme ortamı seçim özellikleri dikkate alınarak ortaya konmuş 

olan 23 karar kriterine göre değerlendirmeleri istenmiştir. 20 karar verici karar kriterlerinin önem 

ağırlıklarını ve ilerideki okul dışı öğrenme tercihlerini hazırlanmış olan değerlendirme formunu 

kullanarak dilsel değişkenler yoluyla değerlendirmiştir. Dilsel değişkenler üçgen bulanık sayılara 

çevrilmiş ve her bir kriterin önem ağırlığı hesaplanmıştır. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının 

tercih edebilecekleri alternatiflerin yakınlık katsayıları hesaplanmış ve alternatif sıralaması 

bulunmuştur. 
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ABSTRACT 

 

In today's information age, societies are faced with a competitive environment stemming from 

globalization, technology development and change in the production sector. In order to 

adapt to these competitive conditions and to become a partner in competition; education, 

learning and teaching processes are also an important tool. In particular, how the individual 

will be educated, in other words, how teaching strategies should be, is an important 

problematic. It is frequently emphasized in the literature that teaching approaches where 

individuals learn by doing and living, subjects are given in relation to the environment and links 

with social life are the most effective strategies. One of the learning styles in which this strategy 

is most effectively implemented is informal learning, which has become more frequent in 

recent years. Informal learning is a method that completes formal education, especially in 

science and social sciences classes. However, there are deficiencies in the application of 

informal learning in these courses. In this context, in this study, it was aimed to determine the 

informal learning preferences of pre-service science and social sciences teachers by creating 

a fuzzy multi-criteria decision making model. The study was conducted with pre-service science 

and social sciences teachers in Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Education. Fuzzy 

TOPSIS method was used in the study. 20 pre-service teachers were asked to evaluate the 

informal learning environments according to the 23 decision criteria which were determined 

by considering the characteristics of the informal learning environment. 20 decision-makers 

evaluated the importance of decision criteria and future informal learning preferences through 

linguistic variables using the prepared evaluation form. The linguistic variables were translated 

into triangular fuzzy numbers and the significance of each criterion was calculated. However, 

the proximity coefficients of the alternatives that pre-service teachers could choose were 

calculated and alternative rankings were found. 

 

Keywords: Pre-service Science Teacher, Pre-service Social Sciences Teacher, Fuzzy Multi-

Criteria Decision Making, Informal Learning. 
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ÖZET 

Okul dışı öğrenme ortamları öğrencilere yaparak-yaşayarak öğrenme imkanı sunmaktadır. Okul 

dışı öğrenme etkinlikleri internet, bilgisayar, vb. teknolojik araçlar ile yapılabilmektetir ve ayrıca 

bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, müzeleler, maker atölyeleri vb. ortamlarda 

gerçekleştirilebilmektedir. Okul dışı öğrenme etkinliklerinin akademik başarıda artış, derse karşı 

olumlu tutum gibi eğitim ortamlarına olumlu yansımaları bulunmaktadır. Günümüzde okuldaki 

eğitimin, okul dışı ektinliklerle desteklenmesinin önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla okul 

dışı öğrenme ortamlarıyla ilişkilendirilen kuramların belirlenmesinin bu alanda çalışacak 

araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamı ile 

ilgili mevcut çalışmalarda kullanılan kuramsal temelleri ortaya çıkarmak amacıyla sistematik 

alan yazın taraması yapılmıştır. Web of science ve dergipark veri tabanında hakemli dergilerde 

aramalar yapılmıştır. Arama kelimeleri olarak dergipark veri tabanında “okul dışı öğrenme”, 

web of science veritabında “out of school” + “theory”, “outdoor” + “theory” + “school” / 

“learning” kelimeleri kullanılmıştır. İlk aşamada listelenen makaleler belirlenen kriterlere göre 

incelenmiş ve seçilmiştir. Bu kriteler okul dışı öğrenme ortamlarında yapılmış olması, eğitim 

alanında yapılması, tam metin olması, yayın dilinin Türkçe veya İngilizce olmasıdır. Seçilen 

yayınların ilişkilendirildikleri kuramsal temeller birbiriyle karşılaştırılarak tartışılmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada kuramsal temele göre incelenen değişkenler, kullanılan araştırma modelleri ve 

örneklem özellikleri açısından okul dışı öğrenme ortamındaki çalışmalar incelenmiş ve bu 

bağlamda ele alınmıştır. Okul dışı ortamlarda çalışan araştırmacılara yönelik öneriler 

sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, kuram, alanyazın taraması, değişkenler, örneklem 

özellikleri. 
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ABSTRACT 

 

Out-of-school learning environments offer students the opportunity to learn by doing. Out-of-

school learning activities include internet, computers, and other technological tools to be 

utilized in science centers, zoos, museums, maker workshops, and various environments. Out-

of-school learning activities have positive effects on learners such as increase in academic 

achievement and positive attitude towards the course. Thus, it is important to support student 

learning at school with out-of-school activities. In this study, a systematic literature review was 

conducted in order to reveal the theoretical foundations used in the current studies related to 

out-of-school learning environment. Web of science and dergipark databases were searched 

with the following keywords: "okul dışı öğrenme" in dergipark database, ”out of school” + 

“theory”, “outdoor” + “theory” + “school” / “learning" were used in the web of science 

database. The articles listed in the first stage were examined and selected according to the 

specified criteria. The theoretical foundations of the selected publications are discussed and 

compared. In addition, in this study, the variables, the research models and the sample 

characteristics were examined in terms of theoretical basis in the out-of-school learning 

environments. Suggestions were made for researchers in out-of-school environments. 

 

Keywords: Out of school learning, theory, literature review, variables, sample characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDEBİYAT DERSİ KAPSAMINDA MÜZEDE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ TASARLAMAK: ÖĞRENME, ETKİLEŞİM 

VE DENEYİM 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÇILDIR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi 

burcucildir@gmail.com 

 

 

 

ÖZET 

 

Müzeler yalnızca gözden geçirilecek çok sayıda nesne, görsel ve metni bir arada bulunduran 

yerler değil, aynı zamanda bilgi edinme süreçlerini destekleyecek olanaklara sahip, okul gibi 

öğretim ortamı olarak kullanılabilecek ortamlardır. Ortama özgü olanakları değerlendirmek için 

bireylere bu ortamlardan nasıl yararlanabilecekleri öğretilmelidir. Derslerin doğası ve ulaşmak 

istedikleri hedefler doğrultusunda müzede yürütülecek eğitim etkinliklerinin içeriği değişse de 

müzeler birçok ders için zengin içerikler sunan öğretim ortamları olarak karşımıza çıkar. Bu 

araştırmanın amacı lise kademesinde yürütülmekte olan ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ dersi 

kapsamında yürütülen bir müzede eğitim etkinliğinin öğrenme, etkileşim ve deneyim 

boyutlarında sunabileceği olanakların araştırılmasıdır. Araştırma nitel araştırma desenleri 

arasında yer alan durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırma grubunu 12 öğrenci ve bu 

öğrencilerin derslerine giren 7 öğretmen oluşturmaktadır. Uygulama, ‘Ortaöğretim Türk Dili ve 

Edebiyatı Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı’ doğrultusunda tasarlanan müze öncesi, 

müzede ve müze sonrası etkinlikler olmak üzere üç basamaktan oluşmaktadır. Uygulama 10. 

sınıf düzeyinde tasarlanmış ve uygulamanın temel çıkış noktasını metin türü olarak haber 

metinleri oluşturmuştur. Her adım programda yer alan kazanımlar göz önünde bulundurularak 

tasarlanmış etkinlikleri içermektedir. Öncelikle öğrenci ve öğretmenlerden ‘Öğrenci Bilgi Formu’ 

ve ‘Öğretmen Bilgi Formu’ aracılığıyla ön bilgiler toplanmıştır. Ardından öğretmenlerin bir 

öğrenme ortamı olarak müze nasıl yaklaştıklarını, müzeye ilişkin öğrencilerle daha önce girmiş 

oldukları etkileşimleri ve müzeye ilişkin deneyimlerini görmek üzere odak grup görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden sonra öğrencilerle hem okulda hem de müzede tasarlanan 

etkinlikler yürütülmüştür. Uygulama sonra erdikten sonra öğrencilerle yüz yüze ve yarı 

yapılandırılmış nitel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra 

yazıya aktarılmış ve araştırmacının uygulamalar sırasında tuttuğu gözlem notları ile bir araya 

getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda edebiyat dersi kapsamında müzede yürütülebilecek 

öğrenmeye ilişkin etkinlikler tasarlamanın ve bu etkinlikleri uygulamanın öğrenme, etkileşim ve 

deneyim boyutlarında ortaya çıkardığı olanaklar ortaya konulacaktır. 
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ABSTRACT 

 

Museums are not just for reviewing a large number of objects, visuals and text, but also can be 

used as a teaching environment, such as schools, with opportunities to support knowledge 

acquisition process. Individuals should be taught how to make use of these environments in 

order to value the unique opportunities of the environment. Even though content of the 

educational activities which design for museum can change according to the nature of the 

courses and the objectives they want to achieve, museums appear as learning environments 

that offer rich content for many courses. Main purpose of this research is to investigate the 

possibilities that learning in the museum activities, which are designed within the scope of the 

‘Turkish Language and Literature’ course in the high school level, can offer in the dimension of 

learning, interaction and experience. The research was designed with case study design, which 

is one of the qualitative research designs. 12 students and 7 teachers who teach the students 

courses were included in the study. The process consists of pre-visit, during museum visit and 

post-visit activities designed in accordance with ‘Secondary Education Turkish Language and 

Literature Course 9, 10, 11 and 12th Grade Level Curriculum’. Activities designed for 10th grade 

level and the main focus of the activities was news as a literary text type. Each step includes 

activities designed by taking into consideration the curriculum.  First of all, prior knowledge was 

collected from students and teachers through ‘Student Information Form’ and ‘Teacher 

Information Form’. Then, a focus group meeting was held to see how teachers approached 

the museum as a learning environment, the interaction with the students about the museum 

and their experiences. After the interviews, activities which designed for both the school and 

the museum were carried out with children. End of the activities, face-to-face and semi-

structured qualitative interviews were conducted with the students. After all the interviews were 

completed, they were transcribed and brought together with the observation notes kept by 

the researcher during the applications. As a result of the study, the possibilities of designing and 

implementing learning activities which design for museum in the light of the literature course 

will be revealed in the dimensions of learning, interaction and experience 

 

Keywords: Language and literature learning, learning in museums, literature course. 
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ÖZET 

 

Çalışmamızı uygulamaya koymadan önce 4.sınıf (23 öğrenci) ve 6.sınıf (27 öğrenci) 

öğrencilerine “Tanıdığınız bilim insanlarından üç tanesinin adını yazar mısınız?” sorusunu 

yönelterek ön araştırma yaptık. 4.sınıflardan, 23 öğrenci 69 tane bilim insanının, 6.sınıflardan, 27 

öğrenci 66 bilim insanının adını yazdı. Toplamda yazılan 135 bilim insanının içinden sadece 4 

tanesi Türk-İslam bilim insanlarımızın isimlerindendi. (2 öğrenci Mimar Sinan,1 öğrenci Hezarfen 

Ahmet Çelebi,1 öğrenci Evliya Çelebi’nin adını yazdı.) Yaptığımız bu araştırma sonrasında diğer 

okullarımızda da durumun aynı olduğunu belirledik. Öğrenciler, Leonardo Da Vinci’yi tanıyor 

fakat Leonardo Da Vinci’nin çizimlerine ilham olan, kendi kültürlerinin bir parçası, Şırnak’ta 

doğan, ilk robotun kâşifi EL CEZERİ’ yi tanımıyorlardı. Bu problemden yola çıkarak insanlığa 

büyük katkıları olan, önemli buluşların sahibi, Avrupa’da, Rönesans ve Reforma öncülük etmiş 

Türk-İslam bilginlerimizi öğretmen ve öğrencilerimize tanıtarak farkındalık oluşturmaya karar 

verdik. Çalışmamızda görevli lise öğrencilerimizle birlikte okullarda tanıtılacak 17 Türk-İslam bilim 

insanımızın hayatları araştırıldı. Lise öğrencilerimiz, yaratıcı drama ve tiyatro eğitmeni 

rehberliğinde Türk-İslam bilginlerimizin hayatlarında önemli anların içinde olduğu hikâyeler 

yazdılar. Sonrasında lise öğrencilerimiz yazdıkları hikâyeleri yaratıcı drama ve tiyatro eğitmeni 

rehberliğinde, içeriklerine göre sınıf ortamında ya da farklı ortamlarda (kütüphane, çocuk 

parkı… gibi) bir ders saatinde dramatizasyon ve canlandırma teknikleri kullanılarak her sınıf 

seviyesinden öğrenci grubu ile paylaştılar. 1.201 öğrencimizin uygulamaya interaktif katılımı 

sağlandı. Ayrıca tanıtılan bilim insanlarımızın hayatları ile ilgili hikâyeler yazılırken bilim insanlarının 

kişilikleriyle uyumlu bir değerimiz ön plana çıkarılarak öğrencilerimize sezdirildi. (Mimar Sinan-

sabır, İbn-i Rüşd-özgün düşünebilme, Uluğ Bey-Adalet… gibi) Çalışmamızın uygulaması, 

ilçemizde bulunan, resmi ve özel liselerimizden seçilen 24 öğrencimiz ile gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan uygulamalarımızla, 17 Türk İslam Bilim İnsanımız; 63 okul öncesi, 64 birinci sınıf, 130 ikinci 

sınıf, 102 üçüncü sınıf, 130 dördüncü sınıf, 127 beşinci sınıf, 191 altıncı sınıf, 152 yedinci sınıf, 102 

sekizinci sınıf, 60 özel eğitim, 3 köy ilkokulunda tüm sınıflara 56 öğrencimize tanıtılmıştır. 

Dramatizasyon ve canlandırma yöntemleri kullanılarak toplamda 1.201 öğrencimizin 

uygulamalara interaktif katılımı sağlanmıştır. Bu uygulamalar ile lise öğrencilerimizle ilk ve 

ortaokul öğrencilerimiz arasında sosyal ve duygusal bağ kurulmuştur. Farklı liselerde eğitim 

gören öğrencilerimiz birbirlerini tanımış, uygulama öncesi yapılan çalışmalar ile aralarındaki 

iletişim kuvvetlenmiştir. İlk ve ortaokullarda yaptığımız uygulamalarda kullandığımız yöntem 

öğretmen arkadaşlar için yol gösterici olmuştur. Kendilerinden bununla ilgili olumlu dönütler 

alınmıştır. İlk ve ortaokul öğrencilerimiz sürece aktif katılım sağladıkları için çalışmamızın amaç 

ve hedeflerine tamamına ulaşılmış; adı duyulmayan bilim insanlarımız ile ilgili ilçe genelinde 

büyük bir farkındalık oluşturulmuştur. Bakanlığımızca son dönemde üzerinde önemle durulan 

“değerlerimiz” bilim insanlarımızın hayatlarında ön plana çıkarılarak öğrencilerimize aktif olarak 

sezdirilmiştir. Çalışmamız ile ilgili hazırladığımız kapsamlı broşür sayesinde velilerimize de ulaşılmış, 

olumlu dönütler alınmıştır. “Devletini yaşatmak için kültürünü yaşat!” bilinciyle planladığımız 

çalışmamızda bilim insanlarımızın hayatları, öğrencilerimizin davranışlarına model; hayatlarına 

ilham kaynağı olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk-İslam Bilginleri, Milli Değerler, Hikâye Yazma, Dramatizasyon, Özgün 

Yöntem. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim Fen Bilimleri Dersinde okul dışı öğrenme kullanımının, 

akademik başarıya etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, 6. sınıf Fen Bilimleri 

Dersindeki “Sürat” konusunun öğretilmesinde okul dışı öğrenme ortamlarından okul bahçesi 

kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Ankara ili Mamak ilçesindeki bir ortaokulda 

yapılmıştır. Araştırmada bu okuldaki bir sınıfa düz anlatım, soru-cevap gibi tekniklerle klasik 

olarak, diğer bir sınıfa da okul bahçesinde argümantasyon tabanlı öğrenme uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin ders başarılarını ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen 

“Sürat Konusu Testi” hazırlanmıştır. Bu test; uygulamadan önce “ön test”, uygulamadan hemen 

sonra “son test” olarak kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar, bilgisayar ortamında SPSS paket 

programında değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara dayanılarak Fen Bilimleri Dersinde okul 

dışı öğrenme ortamlarında ders işleyen öğrencilerin, klasik yönteme göre daha başarılı olduğu 

bulunmuştur. Buna göre okul dışında ve argümantasyon tabanlı öğrenme uygulanan 

öğrencilerin öğretilen bilgileri, ezberleyerek değil anlayarak ve yaşayarak, tahminler ve iddialar 

üreterek öğrendikleri için, diğer gruba göre daha az unuttukları söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, argümantasyon tabanlı öğrenme, fen eğitimi. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine ilişkin ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-

öğretim yılı güz döneminde Erciyes üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim matematik 

öğretmenliği 2. sınıfına devam eden 39 öğrenci oluşturmaktadır. Matematik öğretmenliği 

öğretim programında okul dışı öğrenme ortamları dersi Eğitim Fakültelerinin güncellenen 

programında yeni eklenen bir ders olması sebebiyle öğretmen adaylarının bu ders hakkındaki 

görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yönetmelerinden betimsel araştırma 

kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç adet açık uçlu soru kullanılmıştır. Öğretmen 

adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtla içerik analiziyle incelenmiştir. Verilerin analizinden 

sonra ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşleri frekans ve yüzde tabloları şeklinde 

tatlılaştırılmıştır. Okul dışı öğrenmenin tanımını temel hatları ile yapmışlardır. İlköğretim matematik 

öğretmenler adayları genel olarak okul dışı öğrenme ortamlarını doğada matematik öğretimi 

olarak belirtmişlerdir. İkinci sırada müzelerde ve bilim merkezlerinde matematik öğretimini okul 

dışı öğrenme ortamları olarak vermişlerdir. Okul dışı öğrenme ortamlarını daha eğlenceli öğretim 

ortamları olarak tasarlamışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, matematik öğretimi, okul dışı öğrenme alanları, ilköğretim 

matematik öğretmen adayı. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to get the opinions of pre-service elementary mathematics teachers 

about teaching mathematics in out-of-school learning environments. The study group 

consisted of 39 pre-service elementary mathematics teacher attending the second grade of 

a mathematics teacher education program at Erciyes University Faculty of Education in the fall 

semester of 2019-2020 academic year. Because of being a newly added out-of-school 

mathematics learning environments course in the updated curriculum of the Faculties of 

Education in mathematics teaching the curriculum, the preservice elementary mathematics 

teachers' opinions about this course was important for analysis. In this study, descriptive 

research method was used. Three open-ended questions were used as data collection tools. 

The pre-service elementary mathematics teachers' responses to open-ended questions were 

analysed by content analysis. After the analysis of the data, the opinions of pre-service 

elementary mathematics teachers were interpreted as frequency and percentage tables. 

They made the definition of out-of-school learning with basic lines. Pre-service elementary 

mathematics teachers' generally stated the learning environments as teaching mathematics 

in nature. In the second place, they gave mathematics teaching in museums and science 

centres as out-of-school learning environments. They designed out-of-school learning 

environments as more entertaining teaching environments. 

 

Keywords: Out of school learning, mathematics teaching, out of school learning environments, 

Pre-service elementary mathematics teachers. 
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ÖZET 

 

Okul dışı öğrenme terimi, Eshach (2006) tarafından nonformal öğrenme, Salmi (1993) tarafından 

okul dışı öğrenme olarak tanımlanır. Sınıf dışında yer alan çeşitli alanlarda (sokak, okul bahçesi, 

milli park, müze, bilim merkezi vb.) öğrenmeyi içermektedir. Okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen 

öğrenme, hem kalıcı ve eğlenceli hem de başarıyı arttırıcı niteliktedir. Bu niteliklerin 

sağlanabilmesi için öğretmenlerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması ve bir takım görev ve 

sorumlulukların bilincinde olması gerekmektedir. Okul dışı öğrenme ile ilgili yeterli düzeyde bilgi 

sahibi olan bir öğretmen, eğitim sürecinde ders planlarına uyarlayabilir. Bununla birlikte, özellikle 

soyut kavramları somuta geçirmekte, fen derslerine ilgiyi arttırmakta ve eğlenceli bir eğitim 

sağlamakta başarılı olabilir. Öğretmenin okul dışı öğrenme gerçekleştirebilmesi için yapması 

gereken bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, 

öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarını kullanmakta hissettikleri kaygı düzeyinin 

değerlendirmesini yapmak, önleyici ve engelleyici önerilerde bulunmak, okul dışı öğrenmenin 

daha çok tercih edilmesini sağlayarak eğitime katkı sağlamaktır. Ölçekte veri toplama aracı 

olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 25 maddelik “Okul Dışı Öğrenme Kaygı Değerlendirme 

Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma grubunu Türkiye’de özel okullarda ve devlet okullarında 

çalışmakta olan “fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji” dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Öğretmenlere internet ortamında bir form oluşturularak okul dışı öğrenme ile ilgili temel bilgiler 

ve ölçek maddeleri verilmiştir. 5’li likert tipi oluşturulan ölçek maddelerine ilişkin öğretmen 

cevapları analiz edilerek kaygı düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin 

dikkatlerini okul dışı öğrenmeye çekmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve öğrencilerin 

fen öğrenmelerini daha kalıcı ve zevkli hale getirmek önemli görülmüştür. Ayrıca 2023 Milli Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Vizyonu Temel politikasında yer alan; “Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler, 

kendilerini ve çevrelerindekileri tanıdıklarında, birlikte gelişme imkânı doğacaktır.” ve “21. 

yüzyılda eğitim, sadece okulla sınırlı değildir. Sınıf, okul, ev, medya ve sokak öğrenmenin çeşitli 

şekillerde vuku bulduğu ortamlardır. Toplumumuzun tüm fertlerinin öğrenmeyi bir yaşam tarzı 

hâline getirmesi gerekmektedir.” İfadeleri, okul dışı öğrenmenin gelecek yıllarda temel eğitim 

politikası içerisinde yer alacağını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, ölçek geliştirme, faktör analizi, kaygı. 
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ÖZET 

 

21. yüzyıl bilgi çağında hızla değişen ve gelişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleriyle birlikte 

ihtiyaç duyulan bireylerin özellikleri de değişmektedir. Düşünen, araştıran, üreten, sorgulayan ve 

yaratıcı bireylere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda gerek ulusal 

gerek uluslararası alanda eğitim öğretim hedeflerindeki güncellemeler ile yeni öğrenme-

öğretme yaklaşımları ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımların öğrenme sürecindeki uygulayıcıları 

olan öğretmenleri, çağın gerektirdiği özelliklere sahip bireylerin yetişmesindeki önemi 

düşünüldüğünde nitelikli öğretmenlerin yetişmesinin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bireyin yaşantısında kritik bir dönem olarak yer alan erken çocukluk döneminde çocukların 

kavram öğrenmelerinin de başladığı görülmektedir. Bu bağlamda çocukların özellikle fen 

kavramlarına yönelik temellerinin de bu dönemde atıldığı söylenebilir. Çocukların fen 

kavramlarının temellerinin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olay/durum/ortamlar ile atıldığı 

düşünüldüğünde; bu öğrenmeler ile okula gelen çocukların fene ilişkin bu fen kavramlarını 

çocukların nasıl ilişkilendirdiklerini öğretmenlerin bilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

çocukların fen kavramlarını öğrenme süreçlerindeki öğretmen rolünün önemi ortaya 

çıkmaktadır. Öyle ki; geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının ilgili fen kavramlarını 

anlamlı olarak öğretebilmeleri için günlük yaşamla ilişkilendirme durumlarının incelenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı; okul öncesi eğitimi öğretmen 

adaylarının fen ile günlük yaşamı ilişkilendirme durumlarını nasıl yapılandırdıklarını ortaya 

çıkarmaktır. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi temel eğitim bölümü okul öncesi 

eğitimi lisans programına devam eden 2. Sınıf öğrencilerinden seçmeli bir ders olan Fen ile 

Günlük Yaşam dersine kayıtlı 27 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Çalışma grubu amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeyle oluşturulmuştur. Araştırma okul öncesi eğitimi 

öğretmen adaylarının fen ile günlük yaşamı ilişkilendirme durumlarını nasıl yapılandırdıklarını 

belirlemeyi amaçladığından ölçüt olarak bu seçmeli derse kayıtlanan ve derse katılarak başarı 

ile dersi tamamlayan öğretmen adayları çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Araştırmanın verileri 

dersin içeriğinde mutfak, Pazar ve banyo ortamlarına ilişkin öğretmen adaylarının ilgili ortam ve 

günlük yaşamla ilişkisine ait ders sonunda hazırladıkları raporlardan elde edilmiştir. Bu raporda 

öğretmen adayının erken çocukluk dönemindeki bir çocuğun bu ortamlarda karşılaştıkları fen 

kavramı/olayına ait ilişkilendirmesini belirtmesi durumu yer almaktadır. Veriler içerik analizi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının raporlarında örneğin banyo ortamındaki 

ilişkilendirme durumuna ait örnekler; suyun kaldırma kuvveti (batma- yüzme kavramı), 

çamaşırların kirlerinden arınması, sabunun köpürmesi, dişlerin fırçalanması (temiz-kirli kavramı), 

aynadaki yansıma (ışık-yansıma kavramı); aynadaki buğulanma, çamaşırların kuruması 

(buharlaşma- yoğunlaşma kavramı) şeklindedir. Öğretmen adaylarının MEB 2013 yılı Okul 

Öncesi Eğitimi Programındaki kavramlar listesinde fen ile ilişkili olabilecek kavramları  (temiz-kirli, 

hızlı-yavaş, taze-bayat, sıcak-soğuk-ılık, kokulu-kokusuz, canlı-cansız vb.) ders sonunda 

hazırladıkları raporlarında fen ile günlük yaşam ilişkilendirmelerinde genel olarak belirttikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okulum Rize, okul dışı öğrenme, öğretmen eğitimi. 
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ABSTRACT 

 

With the rapidly changing and developing information, technology and production methods 

in the 21st century information age, the characteristics of the individuals needed are changing. 

The need of individuals for thinking, researching, producing, questioning and creative 

individuals is increasing day by day. In line with this need, new learning-teaching approaches 

emerge with the updates on the educational objectives in both national and international 

fields. Considering the importance of these approaches in educating the teachers who are 

the practitioners in the learning process and the individuals with the characteristics required by 

the age, the necessity and importance of qualified teachers emerge. It is seen that children 

begin to learn concepts in early childhood, when many critical periods take place in the life of 

the individual. In this context, it can be said that the foundations of the learning of science 

concepts of children in this period were laid in this period. Considering that the foundations of 

the science concepts of children are laid by the events / situations / environments they 

encounter in their daily lives; it is important that teachers know how children associate these 

science concepts with science. In this context, the importance of teachers' role in learning 

processes of children's science concepts emerges. Such that; It is thought that prospective 

teachers, who are teachers of the future, should construct the knowledge themselves by 

carrying out meaningful learning of related science concepts during the undergraduate 

education process. Therefore, the purpose of this study is to find out how pre-school teachers' 

pre-service teachers structure the relationship between science and daily life. For this purpose, 

data were collected from 27 prospective teachers who were enrolled in the daily life with 

science course, an elective course, from the second year students attending the pre-school 

education program of the basic education department of the education faculty of a state 

university. The study group was formed by criterion sampling which is one of the purposeful 

sampling methods. As the research aims to determine how pre-school teachers' pre-service 

teachers structure their relationship with science and daily life, the pre-service teachers who 

were enrolled in this elective course and successfully completed the course were included in 

the study group. The data of the research prepared a report at the end of the lesson about 

the relationship between the environment and the daily life in groups in terms of kitchen and 

bathroom environments. In this report, the prospective teacher states that a child in early 

childhood states the association of the science concept / event they encounter in these 

settings. As a result of the content analysis, descriptive statistics were analyzed. In the reports 

of the teacher candidates, for example, they are related to the association status in the 

bathroom environment; buoyancy of water (sinking-swimming concept), cleaning of dirt from 

laundry, foaming of soap, brushing of teeth (clean-dirty concept), reflection in mirror (light-

reflection concept); the mist in the mirror is the drying of the laundry (the concept of 

evaporation-condensation).  At the end of the course, pre-service teachers' concepts related 

to science (clean-dirty, fast-slow, fresh-stale, hot-cold-warm, fragrant-odorless, vivid-inanimate, 

etc.) in the list of concepts in MoNE Preschool Education Program 2013 and in daily life relations. 

 

Keywords: early childhood, science education, daily life with science. 
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ABSTRACT 

 

Pre-service science teachers (PSST) who registered to the community services practices course 

at Kocaeli University visited regularly Children Oncology Department at Kocaeli University 

Hospital during an academic semester and had teaching experiences in such an out-of school 

environment. Community service practices aim to develop consciousness of social 

responsibility and professional skills, as well as to gain awareness of social and community 

problems and find solutions for pre-service teachers. With this aim, PSST developed activities or 

lesson plans during a semester and meet a child from hospital each week. A total of 10 PSST 

enrolled in the course comprised the sample of the present study. In this case study, the effect 

of such an out-of school experience was investigated in details in terms of PSSTs’ teaching 

practices. 30-minute interviews conducted with two of the PSST and reflection papers collected 

during the semester from all 10 participants of the study were used as data source for the study. 

 

Keywords: Science teaching, out-of school teaching, science teaching in hospitals. 
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ÖZET 

 

Son yıllarda fen eğitiminin yeniden yapılanması sürecinde, astronomi konuları daha fazla önem 

kazanmıştır. Fen ve Teknoloji eğitiminde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için 

öğrenme ortamlarının etkisinin yanında öğretmenlerin etkisinin çok önemli olduğu birçok 

araştırma ile desteklenmektedir. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin 

kavram yanılgılarının azımsanamayacak oranda varlığını göstermektedir. Bu kavram yanılgıları 

göz önünde bulundurularak Ay’ın evreleri konusuna ait kavrama düzeyinde tek bir soru 

öğretmenlere yöneltilmiştir ve ardından görüşme tekniği ile çalışılmıştır. Bu çalışma ile 

öğretmenlerin Ay’ın evreleri konusuna ait bilgi seviyesinde hâkim oldukları kavramın daha üst 

düzeyinde karşılaştıkları zaman açıklamakta zorluk çektikleri ortaya çıkarılmıştır. Örneklem grubu 

olarak en az 10 yıllık tecrübesi olan 5 fen bilimleri öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğretmenlerin 

kendilerine yöneltilen soruya verdikleri cevaplar ve görüşme yöntemi ile elde edilen veriler 

doğrultusunda Ay’ın evreleri konusuna ilişkin bilimsel olarak birçok kavram yanılgısına sahip 

oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ay’ın evreleri, kavram yanılgıları, modelleme ile öğretim. 
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ÖZET 

 

Son yıllarda fen eğitiminin yeniden yapılanması sürecinde, astronomi konuları daha fazla önem 

kazanmıştır. Ancak yapılan araştırmalar, öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin kavram 

yanılgılarının azımsanamayacak oranda varlığını göstermektedir. Öğretmenlerin astronomi 

konularına ilişkin kavram yanılgıları ve eksik bilgilerinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak 

mevsimler konusuna ait kavrama düzeyinde iç içe geçmiş tek bir sorudan oluşan testte aynı 

soru hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu olarak yöneltilmiştir ve ardından görüşme tekniği ile 

çalışılmıştır. Bu çalışma ile öğretmenlerin mevsimler konusuna ait bilgi seviyesine hâkim oldukları 

ancak kavrama düzeyinde karşılaştıkları zaman açıklamakta zorluk çektikleri kavramlar ortaya 

çıkarılmıştır. Örneklem grubu olarak en az 10 yıllık tecrübesi olan 5 fen bilimleri öğretmeni ile 

çalışılmıştır. Öğretmenlerin çoktan seçmeli ve açık uçlu soruya verdikleri cevaplar ve görüşme 

yöntemi ile elde edilen veriler doğrultusunda mevsimler konusuna ilişkin bilimsel olarak birçok 

kavram yanılgısına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile 

karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
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ABSTRACT 

 

Mixed methods research is an approach that involves collecting, analyzing, and integrating 

qualitative and quantitative data in a study to better understand a phenomenon rather than 

using qualitative or quantitative methods alone (Creswell & Plano Clark, 2018). Therefore, mixed 

methods research represents a third and increasingly popular methodological option that 

embraces methodological pluralism to address complex problems (Maxwell, 2012; Teddlie & 

Tashakkori, 2009). With the acknowledgement of growing interest in mixed methods research 

among graduate students (Plano Clark, 2010), researchers have advanced the implications of 

mixed methods through pedagogical approaches and practices in teaching, training, and 

mentoring in mixed methods research (e.g. Christ, 2009; Earley, 2007; Ivankova & Plano Clark, 

2018; Poth, 2014). Yet, training scholars in mixed methods research is still under development in 

the course of higher education and the field of mixed methods research since Creswell (2009) 

discussed its importance in the adoption and use of mixed methods research. This presentation 

will discuss the evolvement of mixed methods research as a legitimate research approach and 

ways in which researchers are being trained in mixed methods research formally and informally. 

A research synthesis approach (Onwuegbuzie, Leech, & Collins, 2012) was used to analyse and 

interpret the literature on pedagogical approaches and practices in teaching, training, and 

mentoring in mixed methods research. MAXQDA (VERBI Software, 2017) was used to conduct 

both within-study literature and between-study literature analyses. Three themes emerged from 

the analyses: 1) formal teaching, 2) mentoring, and 3) professional development. The 

advances in formal and informal teaching and learning practices will be discussed with further 

implications in higher education and future directions in mixed methods research. 

 

Keywords: Mixed methods research, informal learning, training, mentoring, teaching. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to examine perceptions of pre-service science teachers (PSTs) 

about informal learning environments before and after taking an elective course on informal 

learning. For this purpose, data was collected from PSTs who were enrolled in an elective 

informal learning course given in a public university. Data collection was realized in two 

administration periods (i.e. at the beginning and at the end of the academic semester). Data 

collection tool included two open-ended questions. In the first question, participants were 

asked to give at least three examples of informal learning environments. In the second 

question, they were asked to write their previous experiences of informal learning. In order to 

be able to make comparisons between their answers the participants were requested to write 

their names (or nicknames) on the data collection tools. PSTs that provided data in both of the 

administration periods constituted sample of the study (N=26). Frequencies of informal learning 

environments that were given as examples by the participants were calculated. The same 

descriptive analyses were applied to the statements of the PSTs that reveal their previous 

informal learning experiences. Findings revealed that the PSTs became more aware about the 

informal learning environments described in the literature (e.g., zoos, botanical gardens, 

museums, etc.) after taking the course. Moreover, there was a remarkable difference in the 

frequency of statements reflecting PSTs’ experiences of the visits they realized to these places 

(both personal visits and visits realized with school/university groups) and other informal learning 

activities they experienced before taking the course (e.g., activities done in school gardens 

during their primary school years). These findings show that being informed about informal 

learning environments not only contributes to perceptions about informal learning 

environments but also makes individuals more aware of the previous informal learning 

experiences they had. 

 

Keywords: Informal learning environments, informal learning experiences, pe-service science 

teachers. 
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ÖZET 

 

Bireyin kendi yaşantısı yolu ile kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olan 

eğitim toplumsal açıdan da bir kültürleme aracıdır. Milletler asırlar boyunca hem kültürel, hem 

de toplumsal varlıklarını eğitim ile günümüze kadar taşımışlardır.  

Bilginin hızla kendini yenilediği günümüzde ithal eğitim sistemi psiko-sosyal bir varlık olan bireyin 

duyuşsal, bilişsel ve fiziksel bütünlüğü açısından da tehdit oluşturmakta, bireyi 

yalnızlaştırmaktadır. MEB’in hali hazırda uyguladığı eğitim modelleri ve programları kendi 

coğrafyasının, toplumunun ve kültürünün ürünü olmadığı için yapılan reformlar toplumun tüm 

kesimleri tarafından içselleştirilememiş ve özümsenememiştir. İthal eğitim modellerinde verilen 

eğitim ile beklenen eğitim çıktılarının uyum içinde olmamasının bir başka nedeni de çocuğu 

eğitime dahil ederken çocuğun varlığından birinci derecede sorumlu olan ailesinin sürecin 

dışında bırakılmasıdır. Söz konusu eğitimde yapılan yenilik ve reformist hareketler toplumun ve 

ülkenin ‘nitelikli insan gücü’ ihtiyacını karşılamada da yetersiz kalmıştır. Osmanlı Devletinin son 

dönemlerinde batı etkisiyle işlevselliğini yitiren yerli ve milli eğitim sistemimiz Cumhuriyet 

Döneminde bir eğitim ve kalkınma modeli olan ‘Köy Enstitüleri ‘ile tekrar yerli ve milli b ir kimlik 

kazanmışsa da günümüze kadar varlığını koruyamamıştır. 

Bu çalışmamızda; Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla birlikte ‘İthal Eğitim’ sisteminin kontrolüne 

geçen eğitim sistemimizin ‘İthal Eğitim’ sisteminden ayrıştırılması ve tamamen yerli ve milli bir 

eğitim modeli olan Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modelinin işlevselliğine cevap aranmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İthal Eğitim Sistemi, Multidisipliner Eğitim, Yerli ve Milli Eğitim Modeli, Ailenin 

Eğitim Sürecine Aktif katılımı. 
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ABSTRACT 

 

Education, which is the process of creating an intentional and desired behavior change 

through an individual's own life, is also a social culture tool. Nations have carried their cultural 

and social assets to the present day through education. 

In today's world where information is rapidly renewing itself, the imported education system is 

also a threat to the affective, cognitive and physical integrity of the individual who is a psycho-

social entity and the individual is isolated.  

Since the education models and programs implemented by the Ministry of National Education 

are not the products of their own geography, society and culture, the reforms made could not 

be internalized and assimilated by all segments of the society. Another reason for the 

incompatibility between the education provided in the imported education models and the 

expected educational outcomes is the exclusion of the family whose primary responsibility is 

responsible for the existence of the child while including the child in education. Innovation and 

reformist movements in this training were also insufficient to meet the needs of toplum qualified 

manpower toplum of the society and the country. Although the local and national education 

system, which lost its functionality with the western influence in the last periods of the Ottoman 

Empire, gained a local and national identity with the ‘Village Institutes olan, which was a 

training and development model in the Republican Period, but it has not survived until today. 

In this study; Upon the closure of the Village Institutes, the separation of our education system 

from the thal Import Education ’system and the functionality of the Family Interactive Collective 

Education Model, which is a completely domestic and national education model, is sought. 

 

Keywords: Imported Education System, Multidisciplinary Education, Domestic and National 

Education Model, Active Participation of Family in Education Process. 
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ABSTRACT 

 

Elementary school pupils are interacting with mobile applications and technology on a daily 

basis. Behind the development of such applications, there is a lot of hard work in programming 

that involves among other things skills in programming and skills in algorithmic thinking. Learning 

programming is not easy for all students and neither for children.  

In recent years, academic institutions like the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and 

hi-tech companies, such as Google and Khan Academy, have introduced online 

environments to facilitate the teaching and learning of the foundations of computer science 

and programming. Most of these programming environments are free, web-based and 

interactive as well as supported with rich multimedia features. Therefore, they have become 

easy to use, very attractive and helpful for teaching children how to code and how to develop 

their algorithmic and computational thinking skills, during school and after school. 

The current research examined the teaching of a programming course to elementary school 

pupils, after school, based on the following three online interactive environments: "Plastelina" 

for logic games, “Code with Anna and Elsa” via the Hour of Code project, which is a Blockly 

programming environment, and "Turtle Academy" for textual programming based on the Logo 

language. The research included the development, implementation and evaluation of the 

course, which comprised of 12 meetings, total of 24 hours, taught to 42 pupils of 4th and 5th 

grades at two elementary schools in the center of Israel. In addition, it was aimed at 

investigating the pupils' attitudes toward the learning of computer programming, both before 

and after the participation in the course. Data were collected by means of pre-post attitude 

questionnaire, written exam, and analysis of the final project and class observations. The results 

revealed that the pupils' attitudes towards programming remained positive also after the 

participation in the course. It was also found that programming improved children's problem-

solving skills and persistence skills. 

 

Keywords: computer science education; teaching and learning programming; teaching kids 

how to code 
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ÖZET 

 

Bu atölye çalışmasında bilim merkezlerinin bünyesinde yer alan sergi galerilerinde gerçekleşen 

anlatımlara yönelik yeni bir yöntem olarak hikâye tasarımı önerilmektedir. Hikâye tasarımı 

atölyesinde öğretmenler ve bilim merkezi çalışanlarının bir arada çalışmasının yanı sıra bilim 

merkezinde gerçekleşen öğrenmenin daha kalıcı olması hedeflenmektedir. İnsanoğlunun 

hikâye anlatma merakı kadim bir gelenektir. Hikâye anlatmanın metotları değişse de, güncel 

teknoloji ile birlikte yeni biçimler kazandırsa da, hikâyesi olan ilgi çekecektir. Bu doğrultuda sergi 

galerilerinin içeriğiyle uyumlu, öğretim programlarıyla ilişkili bir hikâye tasarımı 

gerçekleştirilecektir. Katılımcılar en fazla beş kişi olacak şekilde gruplara ayrılır Bir profil 

tanımlamaları istenmektedir. Bu profilin özellikleri üzerinden hikâye tasarımının ana hatları 

sunulur. Katılımcıların bu kapsamda bir grup olarak hikâye üretmesi beklenir. Hikâyelerin diğer 

gruplarla paylaşılması ve değerlendirilmesi ile atölye tamamlanır. Kullanılan kelime 

çeşitliliğinden, bakış açılarının farklılığına birçok unsurun hikâye anlatımı üzerinden etkisi gözlenir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim Merkezi, Galeri, Sergi, Hikâye Anlatıcılığı. 
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ÖZET 

 

Bilim tarihi eğitiminin önemi geçmişteki bilimsel çalışmalardan toplumun haberdar olmasından 

daha çok bireylerin yeni şeyler üretmesine yönelik bilgi altyapısını oluşturmaktır. Bu nedenle 

uygulamalı ve atölye temelli eğitimler sonucunda bilim tarihi konularına yönelik öğrencilerin ilgisi 

arttığı gibi yine öğrencilerin edindiği bilgilerin hafızada kalıcılık süresinin de uzaması sağlanmış 

olmaktadır. Bilim ve teknoloji tarihi konuları tarihin diğer alanları gibi soyut konular içerse de 

somutlaştırılmaya ve uygulamalı etkinlikler haline dönüştürülmeye en uygun alandır. Birkaç bin 

yıllık insanlık tarihinin birikerek günümüze getirdiği bilimsel ve teknik sıçrayışları yeniden 

yorumlamak için basitleştirilerek eğitim atölyesi haline getirmek, öğrencilerin bu konulara ilgisini 

artırmasını sağlayabilir. 

Ülkemizde artık yeterince yaygınlık kazanmış STEM modeli eğitim aktiviteleri, bilim tarihi 

öğretiminde de kazanım açısından verimli sonuçların alınabileceği bir öğrenme metodudur. 

ABD’de bazı eğitimcilerin 2017 yılında yaptığı “Öğrenmek için yap (make to learn)” adlı 

çalışmaya göz atıldığında bilim tarihi konularının STEM tarzı atölyeler ile geliştirilip aktarılmasının 

öğrenciler nezdinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı gözlenmiştir.  

Bu bildiride asıl amacımız, bilim tarihinden seçilmiş atölye içeriklerinin sürdürülebilir ve 

yaygınlaştırılabilir olması için yapılması gerekenleri muhtelif atölyelerin uygulanması esnasında 

tartışmaktır. Bu tartışmanın odağına bilim tarihi atölyeleri istenilen mekânda ve zamanda ve 

istenilen sayıda katılımcıya uygulanabilir olması konulmalıdır. Atölyeleştirilen bilim tarihi konuları, 

katılımcılara kalıcı öğrenme imkânı sağlar.  

Bilim tarihi eğitimi, sadece insanların geçmişte gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların hikâyesini 

öğretmek olmayıp Newton’un vurguladığı “devlerin omuzlarında yükselmek” sözünün altını 

doldurmaktır. Bir başka deyişle katılımcıların geçmişteki bilimsel ve teknik başarıları uygulamalı 

öğrenerek yapacakları yeni tasarımların alt yapısını hazırlamaktır. Sonuçta geçmişte yapılan 

başarılı bilimsel ve teknik gelişmelerin birikerek geldiği modern bir dünyada yaşadığımız için 

başarı sürekliliğinin devamı önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: bilim tarihi, uygulamalı bilim tarihi, eğitim atölyesi, informal öğrenme, bilim 

merkezi. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin yurtdışında yapılan doğa ve bilim kampına yönelik 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Muğla ve Denizli 

illerindeki farklı okullarda öğrenim görmekte olan 22 Kız, 6 Erkek öğrenci oluşturmaktadır. 

Öğrencilerden 11 tanesi 5. sınıfta, 2’si 6. sınıfta, 7’si 7. sınıfta, 8’i 8. sınıfta öğrenim görmektedir. 

Çalışma Portekiz’de 1 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler, araştırmacılar 

tarafından hazırlanan kamp sonrası görüşme formlarında yer alan sorularla toplanmıştır. 

Hazırlanan formun kapsam geçerliğini sağlamak için iki alan eğitimi uzmanı ve bir fen bilimleri 

öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırma sonunda elde edilen verilere göre öğrenciler; i.) gerçekleştirilen kampın öğretici ve 

eğlenceli olduğunu, ii.) okul dışı zamanlarda bu tarz faaliyetlerin yapılmasının yeni 

bilgiler/deneyimler kazanmaları yönünden faydalı olduğunu, ii.) en iyi öğrendikleri ve en ilginç 

buldukları konunun su arıtımı olduğunu, ayrıca en iyi geri dönüşüm konularını ve Portekiz 

kültürünü öğrendiklerini, onlarda doğa bilinci oluşturduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda 

gerçekleştirilen etkinliklerin okulda ders sırasında öğrendiklerinden yaparak yaşayarak ve 

eğlenerek öğrenme yönünden farklılık gösterdiğini, genellikle doğal ortamda ya da kamp 

ortamında öğrenmeyi tercih ettiklerini, farklı kültürleri ve yeni insanlar tanımalarını sağladığını ve 

yabancı dil becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgulara 

dayanarak uluslararası düzenlenecek olan doğa ve bilim kamplarına yönelik çeşitli öneriler 

geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim kampı, doğa eğitimi, okul dışı öğrenme. 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the views of secondary school students towards nature 

and science camp held abroad. The study group consists of 22 female and 6 male students 

from different schools in Mugla and Denizli. 11 of the students are studying in 5th grade, two of 

them are in 6th grade, seven of them are in 7th grade, eight of them are in 8th grade. The study 

was carried out in Portugal for 1 week. In this study, the data were collected with the questions 

in the post-camp interview forms prepared by the researchers. In order to ensure the content 

validity of the form, opinions of two field education experts and one science teacher were 

taken. The interviews were analyzed based on the research questions using content analysis. 

According to the data obtained at the end of the research, they stated that; i.)  the camp was 

instructive and entertaining; ii.) it is beneficial to carry out such activities outside of school in 

order to gain new knowledge/experiences; iii.) water treatment lesson was the best and the 

most interesting topic, iii.) learned about the best recycling issues and Portuguese culture, they 

gained a nature consciousness. Moreover, they stated that the activities realized differed in 

terms of learning by living and having fun from what they learned during the course in the 

school, they preferred to learn in the natural environment or in the camp environment, 

enabling them to recognize different cultures and meet new people and developing their 

foreign language skills. Based on the findings of the study, various suggestions were developed 

for nature and science camps to be organized internationally. 

 

Keywords: Science camp, nature education, out of school learning. 
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ÖZET 

 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı, 

dünyayı insanların birbirinden kolaylıkla haber alabileceği küresel bir köye dönüştürmüştür. Bu 

büyük dönüşümün eğitim alanına yansımaları olması da kaçınılmazdır. 2005 yılında Avrupa 

Komisyonunun E-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning; tüm 

Avrupa’daki eğitimcilere iletişim kurma, meslektaşları ile işbirliği yapma, projeler geliştirme, bu 

projeleri paylaşma ve Avrupa çapında eğitim topluluğunun bir parçası olmaya yönelik bir 

platform sunmaktadır. Türkiye’nin 2009 yılında dahil olduğu eTwinning portalı Dünya çapında 

28 farklı dilde yayımlanan 573000’den fazla öğretmenin kayıtlı olduğu bir topluluktur. 31314 proje 

ve 174209 kayıtlı öğretmen sayısı ile Türkiye’de oldukça yoğun olarak kullanılan eTwinning portalı 

öğretmenlerin yeni fikirler üzerinde projeler oluşturmaları ve çeşitli araçları kullanarak çevrimiçi 

ortamlarda işbirlikli çalışmalarına imkan sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı projeye dahi l 

olunan 2009 yılından beri eTwinning projelerinin hem Türkiye genelinde hem de Nevşehir 

özelinde sayısal ve içerik olarak nasıl bir değişim gösterdiğinin incelenmesidir. 
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ABSTRACT 

 

The rapid developments in information communication technologies and the common usage 

of mass media have turned the world into a global village where people can easily learn from 

each other. It is inevitable that this great transformation will have reflections on the field of 

education. eTwinning, launched in 2005 as the main movement of the European Commission's 

E-learning Program; provides a platform for educators all over Europe to communicate, 

collaborate with colleagues, develop projects, share these projects and become part of the 

European-wide educational community. eTwinning portal is a community, that Turkey 

participated in 2009, that registered more than 710.557 teachers published in 28 different 

language worldwide. 32631 projects and 179351 registered teachers form Turkey as of the date 

29.09.2019 with eTwinning portal in Turkey used to be quite busy teachers in online media using 

a variety of tools to create projects and provide opportunities to collaborative work on new 

ideas. The aim of this study included the project since 2009, when the eTwinning projects both 

in Turkey and is also examined how well a change in Nevsehir as digital and custom content. 

 

Keywords: Online cooperation, eTwinning, European education community. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitimde okul dışı öğrenme 

ortamlarının kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu tespit, okul öncesi eğitimde okul dışı 

öğrenme ortamlarının kullanım durumlarını, öğretmen ve çocuk açısından avantaj ve 

dezavantajlarını, bu ortamlardaki etkinliklerin planlama-uygulama ve değerlendirme 

çalışmalarını ve mevcut ve olası sorunları ortaya koymak açısından önemlidir. Nitel bir araştırma 

olan bu çalışma olgu bilim desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2010 eğitim 

öğretim yılında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli Etimesgut İlçesi’nde 

bulunan bağımsız bir anaokulunda görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olduğunu 

beyan eden 11 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlerin tamamı kadın olup, 5’i kız 

meslek lisesi, 3’ü öğretmen lisesi, 3’ü ise Anadolu lisesi mezunudur. Öğretmenlerin 10’u okul 

öncesi öğretmenliği lisans programı mezunu iken, mesleki kıdem yılları ortalamaları 9’dur. 

Öğretmenlerin hiçbiri okul dışı öğrenmeye ilişkin ders, eğitim ve/veya hizmet içi kurs 

almamışlardır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla, araştırmacı tarafından literatür 

taraması yapılmış ve görüşme soruları oluşturulmuştur. Görüşme soruları iki alan uzmanının ve bir 

okul öncesi öğretmeninin görüşü doğrultusunda revize edilmiştir. Öğretmenlere ait demografik 

bilgiler ise “demografik bilgi” formu aracılığıyla edinilmiştir. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme 

tekniği ile elde edilmiştir. Bire bir ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ortalama 40 dakika 

sürmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde okul dışı öğrenme ortamlarının 

kullanımına ilişkin görüşlerine ilişkin bulgular sunulmuş ve önerilere yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, okul dışı öğrenme, okul dışığı öğrenme ortamları, okul 

öncesi öğretmeni. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the views of preschool teachers about the use of out-of-

school learning environments in preschool education. This finding is important in terms of 

revealing the usage situations of out-of-school learning environments, advantages and 

disadvantages in terms of teachers and children, planning-implementation and evaluation 

studies of the activities in these environments and present and potential problems. This 

qualitative research is a case study. The research was conducted in 2019-2010 academic year. 

The study group consisted of 11 preschool teachers working in an independent kindergarten in 

Etimesgut district of Ankara and declaring their willingness to participate in the study. All of the 

teachers are women, 5 of them are girls' vocational high school, 3 of them are teacher high 

school and 3 of them are Anatolian high school graduate. While 10 of the teachers are 

graduates of pre-school teaching undergraduate program, their average years of professional 

seniority is 9. None of the teachers took courses, training and / or in-service courses on out-of-

school learning. In order to obtain the research data, the literature was searched and interview 

questions were formed by the researcher. Interview questions were revised in line with the 

opinion of two field experts and a preschool teacher. Demographic information of the 

teachers was obtained through the “demographic information” form. The data were obtained 

by semi-structured interview technique. One-to-one and face-to-face interviews lasted an 

average of 40 minutes. The data obtained from the research were analyzed by content 

analysis method. As a result of the research, the findings of the opinions of the preschool 

teachers about the use of the learning environments outside the school in preschool education 

were presented and suggestions were made. 

 

Keywords: pre-school education, out-of-school learning, out-of-school learning environments, 

preschool teacher. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 

başlatılan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), Kendin Yap Hareketi ve bu kapsamda 

kurulacak olan atölyelerdeki okul dışı öğrenme ortamlarını açıklamaktadır. 

Kendin Yap Hareketi, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve 

Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’ndeki 6-14 yaş arasındaki çocukların algoritmik düşünme,  

tasarım, üretkenlik, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini geliştirmeye yönelik başlatılmış; ulusal / 

yerel düzeyde kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından ilgili paydaşlarla 

birlikte sistematik biçimde uygulanacak bir eğitim ve dijital dönüşüm programını tanımlar. 

Saha çalışmaları ve paydaşlar ile yapılan istişare toplantıları, 4 il milli eğitim müdürlüğü ile 

imzalanan protokol ile yerelde sahiplenmenin artırılması, il milli eğitim müdürlüklerinin projelerine 

sponsorluk ve gönüllü mentorlük mekanizamasıyla dahil olan teknolojide öncü kurum / 

kuruluşların (ASELSAN, Arçelik, Microsoft, Insider, Lego Education, Robotis, SANLAB firmaları, 

Habitat ve Bilim Kahramanları Derneği) YENEP kapsamında ücretsiz olarak atölyeler kurması ve 

eğitim / danışmanlık desteği vermesi Kendin Yap Atölyelerini standart robotik kodlama 

atölyelerinden farklı kılmaktadır. 

YENEP ile 4 ilde toplamda 133 alt istasyondan oluşan 42 sabit 6 mobil Kendin Yap Atölyesi 

kurulacaktır. Fiziki altyapı oluşturmaya ek olarak ulusal / uluslararası etkinlikler düzenleme, eğitim 

kitleri ve müfredat geliştirme gibi faaliyetler Kendin Yap Hareketinin önemini daha da 

artırmaktadır. 

Kendin Yap Atölyeleri aynı zamanda okul dışı öğrenmeyi de destekler nitelikte faaliyetler 

içermektedir. Program sponsor ve gönüllü mentorlerinin çalışma yerlerine teknik geziler 

düzenlenmesi, çocukların yerel haber kanalında hava durumu sunması, turizm temalı doğa 

hackhatonları gerçekleştirilmesi gibi etkinlikler bu faaliyetler arasında sıralanabilir. 
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ABSTRACT 

 

This study describes the New Generation Education Financial Support Program (YENEP) and 

Kendin Yap Movement and informal learning environments in the workshops to be established 

by Zafer Development Agency under the coordination of the Ministry of Industry and 

Technology. 

The Kendin Yap Movement was initiated by Zafer Development Agency to improve the 

algorithmic thinking, robotic coding, design, productivity, innovation and entrepreneurship 

capacities of children aged 6-14 in the TR33 Region, which includes Afyonkarahisar, Kütahya, 

Manisa and Uşak provinces. The Agency’s launched a training and digital transformation 

program to be implemented systematically with the participation of relevant stakeholders from 

public, university, private sector and non-governmental organizations at national / local level. 

The Kendin Yap Workshops differ in many ways from basic robotic coding workshops. These 

differences can be listed as; 

• Field studies and consultation meetings with shareholders 

• The protocol signed with 4 provincial national education directorates in order to 

increase local ownership, 

• Sponsorship and voluntary mentoring mechanism for the projects of provincial national 

education directorates (ASELSAN, Arçelik, Microsoft, Insider, Lego Education, Robotis, SANLAB 

Companies, Habitat and Heroes of Science Associations) to establish workshops free of charge 

within the scope of YENEP, to provide educational consultancy support. 

Within the context of YENEP, 42 stationary, 6 mobile Kendin Yap Workshops will be established 

in 4 provinces with a total of 133 sub-stations. In addition to building workshop infrastructure, 

activities such as organizing national / international events, training kits and curriculum 

development further increase the significance of Kendin Yap Movement. 

Kendin Yap Workshops also include activities that support infomal learning. Activities such as 

organizing technical trips to the work places of the program's sponsors and volunteer mentors, 

weather forecasting by children on the local news channel, and organizing tourism-themed 

nature hackhathons are among these activities. 
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ÖZET 

 

Değişimin ve gelişimin oldukça hızla yaşandığı bir yüzyılın içinde bulunmaktayız. Bu değişim 

etkisini eğitim alanında da göstermekte olup, okullarımızda yeni yöntem ve metotları 

uygulamak, onları çağa hazır hâle getirmek en önemli sorumluluklarımızdan birisidir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı, “2023 Eğitim Vizyonu”nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi 

Uygulamalara İmkân Sağlanacak” şeklindeki 2. Hedef’in 2. Eyleminde; “Okulların, 

bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş 

birlikleri artırılacaktır.” İfadesi ve Ortaöğretim Temasında yer alan “Akademik Bilginin Beceriye 

Dönüşmesi ̇ Sağlanacak” şeklindeki 2. Hedef’in 3. Eyleminde ise; “Doğal, tarihî ve kültürel 

mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, 

müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” 

İfadeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okul dışı Öğrenme” ye verdiği önem görülmektedir. 

 

İlimizde 2015 yılından itibaren yapılan protokoller ile Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve 

Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER),Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi, 

Adana Arkeoloji Müzesi ve Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesine her ay 

yaklaşık 3500 öğrenci ve 100 öğretmen okul dışı öğrenme ortamlarını ziyaret etmektedir. 

 

Bütün bunların ışığında Okulum Adana Öğretmen Rehber Kitabı hazırlanmaya karar verilmiştir. 

Kitabımızda bulunan ders kazanımları ile okul dışı öğrenme ortamları eşleştirilerek İlimizde 

bulunan bilim merkezleri, müzeler, kültürel, sanatsal ve tarihi mekânlar, yalnızca gezilen, ziyaret 

edilen ortamlar olmaktan çıkarılarak yaparak-yaşayarak öğrenmenin sağlandığı eğitim 

ortamlarına dönüşmesi hedeflenmiştir. 

 

Rehber kitabımız ile öğretmenlerimizin derslerini zenginleştirerek, öğrencileriyle birlikte daha 

mutlu öğrenme deneyimleri paylaşmalarına imkân vereceğine inanmaktayız.  

 

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul öncesi seviyeden başlamak üzere her seviyede okul 

dışı öğrenme ortamları ile ders kazanımları eşleştirilerek 40 kişilik bir yazar ekibimiz ile birlikte 

öğretmenlerimize yönelik  “Okulum Adana” rehber kitapçıkları hazırlanmıştır. 

 

 



 

 

 

 

 

Bu sayede ilimizdeki informal öğrenme ortamlarını öğretmenlerimizin kazanımlar yolu ile 

ilişkilendirmesi sonucu yaygın olarak kullanması sağlanmış olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okuldışı öğrenme, informal öğrenme, müze eğitimi, çevre eğitimi, doğa 

eğitimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


