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Okul Öncesi Eºitiminde Fen Eºitimi Temelinde
Gerçekleçtirilen STEM UygulamalarÇnÇn Öºrenci,
Öºretmen ve Veli AçÇsÇndan Deºerlendirilmesi
Devrim AKGÜNDÜZ*

Burçak Ceren AKPINAR**

Öz: STEM; Science, Technology, Engineering & Mathematics kelimelerinin baó harflerinden oluóan ve
öÂrencilerin fen bilimleri ve matematik bilgilerinin mühendisliÂin uygulamalarÍ ile ürüne dönüótüÂü bir
eÂitim yaklaóÍmÍdÍr. Ortaya çÍktÍÂÍ ABD’de okul öncesinden lise sonuna kadar Gelecek Nesil Fen
StandartlarÍ çerçevesinde mühendislik tasarÍmÍ ve disiplinler arasÍ iliókilendirmelerle uygulanmaya
çalÍóÍlmaktadÍr. Bu araótÍrma, okul öncesi eÂitiminde STEM uygulamalarÍnÍn öÂrenci, öÂretmen ve veli
açÍsÍndan deÂerlendirilmesi amacÍyla yapÍlmÍótÍr. AraótÍrma modeli olarak nitel araótÍrma modellerinden
durum çalÍómasÍ kullanÍlmÍótÍr. AraótÍrma, okul öncesi 5 yaó grubunda yer alan 9 erkek ve 11 kÍz olmak
üzere toplam 20 öÂrencinin katÍlÍmÍyla 8 haftada 12 saat olarak gerçekleótirilmiótir. Veri toplama aracÍ
olarak Aktivite DeÂerlendirmeye Yönelik Görüóme Formu, ÖÂretmen Gözlem Formu ve Veli Gözlem
Formu kullanÍlmÍótÍr. Uygulanan bütün formlarda süreçle ilgili sorulara yer verilmiótir. Sonuç olarak; okul
öncesi eÂitiminde STEM uygulamalarÍ ile öÂrencilerin fen ve matematik kazanÍmlarÍ elde ettiÂi; yaratÍcÍlÍk,
eleótirel düóünme, ióbirliÂi yapma ve iletióim kurma gibi 21. YüzyÍl becerilerinin geliótiÂi tespit edilmiótir.
ÖÂretmen ve velilerden alÍnan görüóler öÂrencilerinin görüólerini doÂrulamaktadÍr.
Anahtar Sözcükler: STEM eÂitimi, okul öncesi eÂitimi, fen eÂitimi, matematik eÂitimi, mühendislik, 21.
YüzyÍl becerileri, motivasyon ve tutum

Evaluation of STEM Applications Based on Science Education in Pre-School Education in
terms of Students, Teachers and Parents
Abstract: STEM is an educational approach that consists of the initials of the Science, Technology,
Engineering & Mathematics words. Thanks to STEM education, the students’ science and mathematics
knowledge transform into products through the engineering applications. STEM education is being applied
in the context of the Next Generation Science Standards with engineering design and interdisciplinary
applications in K-12 levels in the United States. This research was carried out in order to evaluate STEM
applications in pre-school education in terms of students, teachers and parents. As a research model, case
study was used from qualitative research models. The research was carried out with a total 20 students
including 9 boys and 11 girls participating in the pre-school 5-year-old group during 8 weeks. The
Interview Form for Activity Evaluation, Teacher Observation Form and Parent Observation Form were
used as data collection tools. In all forms applied, questions about the process were included. As a result, it
has been found that STEM applications in pre-school education provide students to achieve 21st Century
skills such as creativity, critical thinking, cooperation and communication with science and mathematics
achievements. Views from teachers and parents confirm the views of students.
Keywords: STEM education, pre-school education, science education, mathematics education, engineering,
21st century skills, motivation and attitude
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21. YüzyÍlda teknoloji çok hÍzlÍ bir óekilde geliómektedir. Teknolojinin geliómesiyle
birlikte paradigmalar da çaÂa uygun bir óekilde deÂiómektedir. ParadigmalarÍn deÂiómesi
ile 21. YüzyÍlda bireylerde olmasÍ gereken beceriler de evrilmektedir. Bu becerilerden en
önemlileri The Partnership for 21st Century Learning (P21, 2017) tarafÍndan eleótirel
düóünme, yaratÍcÍlÍk, iletióim kurma ve ióbirliÂi olarak tanÍmlanmaktadÍr. Bunlar kÍsaca;
düóünceleri, sorularÍ, fikirleri ve çözümleri paylaóma (iletióim), bir hedefe ulaómak için grup
arkadaólarÍyla ióbirliÂi yapma (ióbirliÂi), yeni bir bakÍó açÍsÍyla problemlere bakma, öÂrenme
nesnelerini ve disiplinlerini birbiriyle baÂlantÍlama (eleótirel düóünme), inovasyon ve icada
yönelik yeni yaklaóÍmlarÍ deneme, yeni ürünler tasarlamadÍr (yaratÍcÍlÍk). Dünya Ekonomik
Forumu da (2016), GeleceÂin Góleri Raporunda 2020 yÍlÍnda bireylerin sahip olmasÍ gereken
en önemli becerileri karmaóÍk problem çözme, eleótirel düóünme, yaratÍcÍlÍk, insan yönetimi
ve diÂerleri ile koordinasyon olarak ortaya koymaktadÍr. Her iki beceri tanÍmÍ da genel
olarak birbiri ile uyumlu olarak karóÍmÍza çÍkmaktadÍr.
Bireylerin bu becerileri elde etmesi için 21. YüzyÍlda ortaya çÍkan paradigmalara yönelik
eÂitim almalarÍ zorunlu hale gelmektedir. Bu paradigmalardan en önemlisi Science,
Technology, Engineering & Mathematics kelimelerinin baó harflerinden oluóan STEM yani
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik eÂitimi olarak ortaya konmaktadÍr (Akgündüz ve
diÂerleri, 2015, Bybee, 2010). STEM eÂitimi öÂrencilerin fen bilimleri ve matematik
bilgilerinin mühendisliÂin uygulamalarÍ ile ürüne dönüótüÂü bir eÂitim yaklaóÍmÍdÍr.
Ortaya çÍktÍÂÍ ABD’de okul öncesinden lise sonuna kadar Gelecek Nesil Fen StandartlarÍ
çerçevesinde mühendislik tasarÍmÍ ve disiplinlerarasÍ iliókilendirmelerle uygulanmaya
çalÍóÍlmaktadÍr (Akgündüz, 2016; NGSS Lead States, 2013). STEM eÂitimi bilgilerin
disiplinler arasÍ öÂrenilmesi, mühendislik uygulamalarÍ ile ürün elde edilmesi ve ürün elde
etme sürecinde 21. YüzyÍl becerilerinin elde edilmesi açÍsÍndan büyük önem taóÍmaktadÍr.
STEM eÂitimi ilk olarak Amerika Birleóik Devletlerinde (ABD) ortaya atÍlmÍó bir kavram
olup kökeni 1950’lere kadar gitmektedir. STEM eÂitimi ile ABD nitelikli mühendis ve temel
bilimci yetiótirmeyi hedeflemió, bunlarÍn istihdamÍ ile daha geliómió bir ekonomi ve üretim
sistemi oluóturarak dünyaya liderlik etmek istemiótir (Akgündüz ve diÂerleri, 2015a,
Akgündüz ve diÂerleri, 2015b, Akgündüz, 2016). Bu kapsamda eÂitim sistemini bu yönde
geliótirmeye çalÍómÍó ve en son 2012 yÍlÍnda Gelecek Nesil Fen StandartlarÍ ile fen eÂitiminde
önemli deÂióiklikler gerçekleótirmiótir (NGSS Lead States, 2013). Gelecek Nesil Fen
StandartlarÍnda dikkat çeken en önemli deÂióiklik Mühendislik TasarÍmÍ denilen
standartlarÍn müfredata dâhil edilmió olmasÍdÍr. Mühendislik TasarÍmÍ standartlarÍnÍn
müfredata dâhil edilmió olmasÍ STEM eÂitimine yönelik en büyük eylemlerden birisidir.
Mühendislik TasarÍmÍ standartlarÍ okul öncesi eÂitime de dâhil edilerek henüz okul öncesi
yaólarÍnda öÂrencilerin üreten bireyler haline gelmeleri hedeflenmiótir. Türkiye’de ise okul
öncesi müfredatÍnda STEM eÂitimine yönelik eylemler tespit edilememiótir (TTKB, 2017).
Okul Öncesi ve STEM EÂitimi
Bir çocuÂun yaóadÍÂÍ dünyayÍ tanÍmaya baóladÍÂÍ; temel bilgi, beceri ve alÍókanlÍklarÍ
kazandÍÂÍ bu dönem çocuklar için kritik yÍllardÍr ve çocuÂun gelióimi ve eÂitimi açÍsÍndan
büyük önem taóÍmaktadÍr. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, hem bir bilim insanÍ, hem bir
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mühendis gibi çalÍóan, problemleri yenilikçi ve yaratÍcÍ fikirleriyle çözen bireylerdir (Alade,
Lauricalle, Beaudoin-Ryan ve Wartella, 2016; Torres-Crospe, Kraatz ve Pallansch, 2014).
Okul öncesi dönem çocuklarÍ meraklÍ, araótÍrÍcÍ, sorgulayÍcÍ, güçlü bir hayal gücüne sahip
bir kióilik özelliÂi sergilerler (NSTA, 2014). Günlük yaóamda karóÍlaótÍklarÍ olaylarÍn
nedenleri ve sonuçlarÍ arasÍnda ilióki kurmaya çalÍóÍr ve sürekli soru sorarlar. (Aktaó Arnas,
2003; Küçükturan, 2005). Bundan dolayÍ STEM eÂitiminin baólama zamanÍ için en uygun
dönem olarak kabul edilebilir (Allen, 2016; Torres-Crospe, Kraatz ve Pallansch, 2014).
Çocuklara yönelik yapÍlan STEM çalÍómalarÍn çocuklarÍn bazÍ becerilere sahip olmalarÍ
gerektiÂi ifade edilmektedir (Gropen, ClarkChiarelli, Hoisington ve Ehrllich, 2011). Çocuklar
fen temelli etkinlikler sÍrasÍnda bilimsel süreç becerileri basamaklarÍnÍ kullanma, gerekli
malzemeleri ve araç-gereçleri kullanma, analitik düóünme vb. deneyimler
kazanabilmektedir (Ünal ve Aral, 2010). kahin ve YÍldÍrÍm (2006), yaptÍklarÍ çalÍómalarda fen
etkinlikleri ile çocuklarÍn bilimsel sorgulama, planlama, planÍ gerçekleótirme ve problem
çözme becerilerinde, yaratÍcÍlÍklarÍnda artÍó gözlemlemiólerdir. Stoll ve diÂerlerinin (2012)
yaptÍklarÍ çalÍómaya göre basit araçlarÍn kullanÍldÍÂÍ etkinliklere katÍlan çocuklarÍn,
geleneksel yöntemlere göre problem çözme becerilerinin daha yüksek olduÂunu
vurgulamaktadÍr. Torres-Crospe, Kraatz & Pallansch (2014) okul öncesi çocuklar için
düzenlediÂi yaz STEM kampÍnda mühendislik etkinliklerine yer vermiótir.
Okul öncesi dönemde çocuklarÍn akademik açÍdan gerekli becerilerini geliótirmek kadar
çocuklarÍn etkinlikler ve stratejiler ile ilgili farkÍndalÍk kazanmalarÍ da önemlidir. AyrÍca
çocuklarÍn plan yapmalarÍ, izleme, kontrol etme ve deÂerlendirme gibi süreçle ilgili
becerilerinin geliótirilmesi gereklidir (Adagideli ve Ader, 2014). Fen ve matematik
derslerinde elde edilen bilgilerin günlük yaóamda kullanÍlmasÍ ve birbirine entegre edilmesi
önemlidir. Bu bütünleótirmede yürütücü iólev becerilerinin kullanÍlmasÍ STEM becerilerinin
gelióimini hÍzlandÍrmaktadÍr. YapÍlan araótÍrmalar yürütücü iólev becerilerinin en çok okul
öncesi dönemde geliótirildiÂi ve 7 yaóÍnda gelióimin büyük oranda tamamlandÍÂÍnÍ
göstermektedir (Balat ve Günóen, 2017; Center on the Developing Child, 2011). STEM eÂitimi
birbirine entegre edilmió disiplinlerle akademik ilerlemeyi saÂladÍÂÍ gibi aynÍ zamanda hem
yukarÍda bahsedilen becerilerin gelióimini hem de mühendislik tasarÍmÍ gibi sistematik
problem çözme ve ürün elde etme yeteneklerini de geliótirebilmektedir.
Okul öncesi öÂretmenlerinin STEM eÂitimi ile ilgili kapasitelerinin artÍrÍlmasÍ için
özellikle Amerika’da eÂitimler gerçekleótirilmektedir. Bunlardan birisi Central Florida
Üniversitesi’nde yürütülen “Bilim ve Teknolojiyi Küçük Çocuklara ÖÂretmek" adÍndaki
derslerdir (Bornfreud, 2011). Gstanbul AydÍn Üniversitesi tarafÍndan kurulan STEM Okulu
okul öncesinden üniversiteye kadar tüm seviyelerde STEM eÂitimi ile ilgili olarak
öÂretmenleri ve öÂretmen adaylarÍnÍ eÂitmektedir. AynÍ zamanda okul öncesi öÂrencilerine
yönelik öÂretmenlerin çalÍómalarÍ da izlenmektedir (STEM OKULU, 2017). Bagiati ve
Evangelou (2015) ise okul öncesi çocuklar için hazÍrladÍÂÍ programda mühendisliÂe vurgu
yapmÍó, program kapsamÍnda mühendislik tasarÍm projelerini içeren ders planlarÍ
hazÍrlanmÍó ve baóarÍyla uygulanmÍótÍr.
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AraótÍrmanÍn Önemi ve AmacÍ
Okul öncesi öÂrencilerinden baólayarak çocuklara yaóadÍklarÍ dünyayÍ keófetme óansÍ
verilir, onlarÍn sorunlarÍ çözmelerine ve kendi kararlarÍnÍ vermelerine olanak saÂlanÍrsa
STEM eÂitiminin de hedeflerinden birisi olan yaratÍcÍlÍk, eleótirel düóünme, iletióim kurma,
ióbirliÂi yapma ve problem çözme gibi 21. YüzyÍl becerileri de geliótirilebilir (Brophy, Klein,
Portsmore ve Rogers, 2008; Moomaw ve Davis, 2010; NSTA, 2014). Okul öncesi dönemde
yapÍlan eÂitimlerde özellikle yaratÍcÍlÍk ve eleótirme düóünme becerilerinin desteklenmesi ile
çocuklarÍn ileri öÂretim seviyelerindeki baóarÍlarÍnÍn alt yapÍsÍ da hazÍrlanmÍó olur (Katz,
2010; Milford ve Tippet, 2015). Çocuklar bu dönemde çeóitli basit malzemelerle köprüler,
binalar inóa ederken fen, mühendislik, matematik, kavram ve süreç becerilerini
geliótirebilirler (Akgündüz ve diÂerleri, 2015; Balat ve Günóen, 2017; Gonzalez ve Freyer,
2014).
Okul öncesi dönemde yapÍlan bazÍ çalÍómalarda mühendisliÂe yönelik uygulamalara
yer verilmektedir (Bagiati ve Evangelou, 2015; Gonzalez ve Freyer, 2014; Torres-Crospe,
Kraatz & Pallansch, 2014). Bu araótÍrmada da uygulamalar mühendislik temelli
uygulanmÍótÍr. Bu araótÍrma okul öncesi öÂrencilerinin gelióiminde, öÂrencilerin 21. YüzyÍl
becerilerine sahip olmasÍnda, kaba ve ince motor becerilerinin gelióiminde, ürün
geliótirebilmelerinde STEM eÂitiminin etkisi olup olmadÍÂÍnÍn incelenmesi bakÍmÍndan
önem taóÍmaktadÍr. AyrÍca öÂretmenlerin ve velilerin görüólerinin de alÍnmasÍ ile durumun
çok yönlü bir óekilde ele alÍnmasÍ açÍsÍndan farklÍlÍk saÂlamaktadÍr. Bu kapsamda araótÍrma
sorularÍ aóaÂÍdaki óekilde belirlenmiótir.
1- STEM eÂitiminin okul öncesi öÂrencilerinin motivasyon ve tutumlarÍna etkisi var
mÍdÍr?
2- STEM eÂitiminin okul öncesi öÂrencilerinin mühendislik tasarÍmlarÍnÍn geliómesine
etkisi var mÍdÍr?
3- STEM eÂitiminin okul öncesi öÂrencilerinin 21. YüzyÍl becerilerinin gelióimine etkisi
var mÍdÍr?
4- STEM eÂitiminin okul öncesi öÂrencilerinin gelióiminde etkisi ile ilgili öÂretmen
görüóleri nasÍldÍr?
5- STEM eÂitiminin okul öncesi öÂrencilerinin gelióiminde etkisi ile ilgili veli görüóleri
nasÍldÍr?
Yöntem
AraótÍrma Modeli
Bu çalÍóma durum çalÍómasÍ üzerine kurgulanmÍó bir nitel araótÍrmadÍr. Durum
çalÍómasÍ, araótÍrmacÍnÍn zaman içerisinde sÍnÍrlandÍrÍlmÍó bir veya birkaç durumu çoklu
kaynaklar içeren veri toplama araçlarÍ ile derinlemesine incelediÂi, durumlarÍn ve duruma
baÂlÍ temalarÍn tanÍmlandÍÂÍ nitel bir araótÍrma yaklaóÍmÍdÍr (Creswell, 2007).
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AraótÍrma yapÍlan okuldaki araótÍrma öncesi durum incelendiÂinde; okulun ekonomik
gelir seviyesi orta-üst seviyede olan bir bölgede yer aldÍÂÍ, okulda STEM eÂitimi
kapsamÍnda bir yaklaóÍmÍn uygulanmadÍÂÍ, okul öncesinde 5 yaó grubunda 2 sÍnÍfÍn
bulunduÂu, sÍnÍflarda maksimum 20 öÂrencinin öÂrenim gördüÂü, her sÍnÍfta 2 öÂretmenin
derse girdiÂi, okul yönetiminin yeni yaklaóÍmlara açÍk olduÂu tespit edilmiótir.
ÇalÍóma Grubu
EÂitim, özel bir kolejin okul öncesi 5 yaó grubundaki iki sÍnÍftan rastgele olarak seçilen
birinde öÂrenim gören 20 öÂrencinin tamamÍnÍn velilerinden ve okul yönetiminden izin
alÍnarak uygulanmÍótÍr. ÖÂrencilerin 11’i kÍz ve 9’u erkektir (Tablo 1). ÖÂrencilerle yapÍlan
yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómelerde ise gönüllülük esas alÍnmÍótÍr. ÇalÍóma grubundaki
öÂrencilerin hiçbiri eÂitim öncesinde herhangi bir STEM eÂitimi almamÍótÍr. 5 yaó
grubundaki diÂer sÍnÍfa da öÂrencilerin eóit fÍrsatlardan yararlanmasÍ ve sosyal sorumluluk
gereÂi eÂitim gerçekleótirilmió ancak o sÍnÍftan veri toplanmamÍótÍr.
Tablo 1
ÇalÍóma Grubu ÖÂrencileri
ÖÂrenci
Fatma
Melis
Gül
Buse
Ebru
Nisa
YaÂmur
Grem
Ece
Buket
Cansu
Ahmet
Onur
Ozan
Ali
Can
BarÍó
Alp
Burak
Zeki

Yaó
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Cinsiyet
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
KÍz
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek

AraótÍrmacÍlarÍn yaptÍÂÍ STEM eÂitiminin öÂrenciler üzerindeki etkileri hakkÍndaki
gözlemlerini deÂerlendirmek için normal öÂrenim sürecinde sÍnÍfÍn derslerine giren 2
öÂretmenin de görüólerine baóvurulmuótur. ÖÂretmenler STEM eÂitiminin yapÍlmasÍ
sürecinde görev almamÍótÍr. ÖÂretmenlerin görev süreleri 19 ve 25 yÍl, yaólarÍ 37 ve 41,
cinsiyetleri kadÍndÍr. ÖÂretmenlerin araótÍrma öncesinde STEM eÂitimi kavramÍnÍ
duyduklarÍ ancak nasÍl uygulandÍÂÍ ile ilgili bilgiye sahip olmadÍklarÍ tespit edilmiótir.
ÖÂretmenlerin görev yÍlÍ, yaó ve cinsiyetleri Tablo 2’de yer almaktadÍr.
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Tablo 2
ÇalÍóma Grubu ÖÂretmenleri
ÖÂretmen
Ayóe

Meslek
Okul öncesi öÂretmeni

Görev yÍlÍ
19

Yaó
37

Cinsiyet
KadÍn

Ezgi

Okul öncesi öÂretmeni

25

41

KadÍn

AraótÍrmacÍlarÍn yaptÍÂÍ STEM eÂitiminin öÂrenciler üzerindeki etkileri hakkÍndaki
gözlemlerini deÂerlendirmek için velilerin de görüólerine baóvurulmuótur. 20 veliden 16’sÍ
görüólerini belirtmiótir. Velilerin yaólarÍnÍn 28-42 arasÍnda, biri dÍóÍnda tamamÍnÍn kadÍn,
çoÂunluÂunun çalÍómadÍÂÍ ya da özel sektörde çalÍótÍÂÍ, çoÂunluÂunun lisans mezunu
olduÂu tespit edilmiótir. Velilerin meslek, yaó, eÂitim durumu ve cinsiyet bilgileri Tablo 3’de
yer almaktadÍr.
Tablo 3
ÇalÍóma Grubu Velileri
Veli

Meslek

Yaó

EÂitim Durumu

Cinsiyet

Ali’nin velisi
Cansu’nun velisi
Zeki’nin velisi
Gül’ün velisi
Ebru’nun velisi
Onur’un velisi
Ece’nin velisi
Ahmet’in velisi
BarÍó’Ín velisi
YaÂmur’un velisi
Buket’in velisi
Buse’nin velisi
Nisa’nÍn velisi
Melis’in velisi
Can’Ín velisi
Burak’Ín velisi

ÇalÍómÍyor
ÇalÍómÍyor
Turizm
Serbest Meslek
ÇalÍómÍyor
Çocuk yogasÍ öÂretmeni
ÇalÍómÍyor
Ekonomist
ÇalÍómÍyor
ÇalÍómÍyor
Tekstil
EÂitim
BankacÍ
ÇalÍómÍyor
Vergi Kontrolörü
GÍda Mühendisi

37
39
33
38
33
34
34
42
28
34
38
35
33
40
39
37

Ön lisans
Ön lisans
Lisans
Lisans
Üniversite öncesi
Lisans
Ön lisans
Lisans
Lisans
Ön lisans
Üniversite öncesi
Lisans
Lisans
Üniversite öncesi
Lisansüstü
Lisans

KadÍn
KadÍn
KadÍn
Erkek
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn
KadÍn

Veri Toplama AraçlarÍ
AraótÍrmada veri toplama aracÍ olarak, her ekinlik sonunda öÂrencilerle yarÍ
yapÍlandÍrÍlmÍó görüómeler gerçekleótirilmiótir. Görüóme tekniÂi nitel araótÍrmalarda en çok
kullanÍlan yöntemdir ve “ne düóündüÂünü bilmek istiyorsan kendisine sor” ögesidir (Geray,
2006). YarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómelerde araótÍrmacÍlar tarafÍndan hazÍrlanan ve 2 alan
uzmanÍ tarafÍndan son hali verilen açÍk uçlu sorular kullanÍlmÍótÍr. Görüómeler öÂrenci, veli
ve okul yönetiminin izni ile ses kaydÍ altÍna alÍnmÍó ve her öÂrenci için Aktivite
DeÂerlendirmeye Yönelik Görüóme Formu araótÍrmacÍlar tarafÍndan öÂrenci ifadelerine göre
doldurulmuótur. STEM eÂitimi sonrasÍnda velilerden “STEM EÂitimi SonrasÍ Veli Gözlem
Formu”, normal öÂrenim sürecinde öÂrencilerin derslerine giren ancak STEM eÂitimi
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sürecinde görev almayan 2 öÂretmenin “STEM EÂitimi SonrasÍ ÖÂretmen Gözlem Formu”nu
doldurmalarÍ istenmiótir. AraótÍrmada toplam 77 adet Aktivite DeÂerlendirmeye Yönelik
Görüóme Formu, 16 adet STEM EÂitimi SonrasÍ Veli Gözlem Formu, 2 adet STEM EÂitimi
SonrasÍ ÖÂretmen Gözlem Formu doldurulmuótur. Tüm görüómeler öÂrenci, veli ve okul
yönetiminin izni ile kayÍt altÍna alÍnmÍótÍr.
Aktivite deÂerlendirmeye yönelik görüóme formu. “Etkinlik eÂlenceli miydi, en çok ne
yapmak hoóuna gitti?”, “etkinliÂi tekrar yapmak ister misin?” gibi motivasyon tutumu ölçen
açÍk uçlu sorular, “etkinlikte neler yaptÍn, anlatÍr mÍsÍn?” vb. öÂrencinin etkinlikte
öÂrendiklerini, yaptÍklarÍnÍ, gözlemlediklerini, mühendislik tasarÍm döngüsünü ve 21. YY.
Becerilerini kullanÍp kullanmadÍÂÍnÍ ifade edebileceÂi açÍk uçlu sorular, “sence etkinliÂi
yapmak zor muydu?” “en çok ne yaparken zorlandÍn?” vb. etkinliÂin zorluk seviyesini ölçen
açÍk uçlu sorular, “bu köprüyü baóka nerelerde kullanabilirsin?”, “bu etkinlikte
öÂrendiklerin günlük hayatta ne ióine yarar?” gibi öÂrencinin etkinlikten öÂrendiklerini
günlük hayata uyarlamasÍna yönelik açÍk uçlu sorular yer almaktadÍr. Aktivite
DeÂerlendirmeye Yönelik Görüóme Formunda toplam 7 soru bulunmaktadÍr. Her etkinlik
sonunda öÂrencilerle yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómeler gerçekleótirilirken araótÍrmacÍlar
tarafÍndan doldurulmuótur. Görüóme süresi öÂrencinin verdiÂi cevaplara göre 10 dakika ile
20 dakika arasÍnda deÂiómektedir. Tüm görüóme süreci ses kaydÍna alÍnmÍó ve daha sonra
kaydÍn transkripsiyonu yapÍlarak elektronik ortama aktarÍlmÍótÍr.
STEM eÂitimi sonrasÍ öÂretmen gözlem formu. Bu formda, STEM eÂitimi sürecine
katÍlmayan ancak normal öÂrenim sürecinde öÂrencilerin derslerine giren 2 öÂretmene
sorulan “STEM etkinliklerinin ardÍndan öÂrencilerinizde ne gibi geliómeler gözlemlediniz?”,
“ÖÂrenciler STEM etkinliklerinde kullandÍklarÍ yöntemleri diÂer etkinliklerde de kullandÍ
mÍ? Örnekle açÍklar mÍsÍnÍz?” vb. 12 açÍk uçlu soru bulunmaktadÍr. Form, STEM eÂitimi
sonrasÍ öÂrencilerin sÍnÍf öÂretmenleri tarafÍndan doldurulmuótur. Form, STEM eÂitimi
sonunda öÂrencilerde deÂióim olup olmadÍÂÍ konusunda öÂretmenlerin görüólerinin
alÍnmasÍ amacÍ ile hazÍrlanmÍótÍr.
STEM eÂitimi sonrasÍ veli gözlem formu. Bu formda “ÇocuÂunuz okulda STEM
etkinliklerinden söz etti mi? Neler söyledi?”, “ÇocuÂunuz okul öncesinde ve sonrasÍnda
STEM eÂitimi almasÍnÍ ister misiniz? Neden?” vb. 13 açÍk uçlu soru yer almaktadÍr. Form,
STEM eÂitimi sonunda, STEM eÂitimi alan öÂrencilerin velileri tarafÍndan doldurulmuótur.
Formun hazÍrlanÍó amacÍ, STEM eÂitimi sonunda öÂrencilerde deÂióim olup olmadÍÂÍ
konusunda velilerin görüólerinin alÍnmasÍdÍr. Velilere formu doldurmalarÍ için bir hafta
zaman verilmiótir.
Tüm formlarda yer alan sorular için bir soru havuzu oluóturulmuó, sorularÍn nihai
óeklinin verilmesinde okul öncesi eÂitimi alanÍnda çalÍóan 2 akademisyen ile fen ve STEM
eÂitimi alanÍnda çalÍóan 1 akademisyene danÍóÍlmÍótÍr.
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Tablo 4
ÇalÍómada KullanÍlan Formlar
Form AdÍ
Aktivite DeÂerlendirmeye
Yönelik Görüóme Formu

STEM EÂitimi SonrasÍ
ÖÂretmen Gözlem Formu

STEM EÂitimi SonrasÍ Veli
Gözlem Formu

Gçerik
Her etkinlik sonunda
öÂrencilerle yarÍ
yapÍlandÍrÍlmÍó
görüómeler
gerçekleótirilirken
doldurulmuótur.
STEM eÂitiminin
uygulandÍÂÍ sÍnÍfÍn normal
öÂrenim sürecinde derse
giren 2 öÂretmen (2)
tarafÍndan STEM eÂitimi
sonunda doldurulmuótur.
Form, STEM eÂitimi
sonunda öÂrencilerde
deÂióim olup olmadÍÂÍ,
deÂióim söz konusu ise bu
konuda öÂretmenlerin
görüólerinin alÍnmasÍ
amacÍ ile hazÍrlanmÍótÍr.
STEM eÂitimi sonunda
STEM eÂitimi alan
öÂrencilerin velileri
tarafÍndan
doldurulmuótur. Form,
STEM eÂitimi sonunda
öÂrencilerde deÂióim olup
olmadÍÂÍ, deÂióim söz
konusu ise bu konuda
velilerin görüólerinin
alÍnmasÍ amacÍ ile
hazÍrlanmÍótÍr

Soru SayÍsÍ
Toplam 7 tane açÍk uçlu
soru yer almaktadÍr.

Süre
ÖÂrencinin verdiÂi
cevaplara göre 10 dakika
ile 20 dakika arasÍnda
deÂiómektedir.

Toplam 12 tane açÍk uçlu
soru yer almaktadÍr.

Formu doldurmalarÍ için
öÂretmenlere bir hafta
süre tanÍnmÍótÍr.

Toplam 13 tane açÍk uçlu
soru yer almaktadÍr.

Velilere formu
doldurmalarÍ için bir hafta
süre tanÍnmÍótÍr.

Uygulama
AraótÍrmanÍn uygulama aóamasÍ STEM eÂitimi konusunda yayÍnlarÍ ve projeleri olan bir
eÂitim fakültesi akademisyeni ve bu kapsamda çalÍóan bir yüksek lisans öÂrencisi olmak
üzere iki araótÍrmacÍ tarafÍndan gerçekleótirilmió ve 8 hafta sürmüótür. AraótÍrmada toplam
7 etkinlik gerçekleótirilmiótir. Ancak 2 etkinlikten elde edilen veriler güvenilir bulunmadÍÂÍ
için bu araótÍrmada yer almamaktadÍr. Etkinlikler 90 dakika olarak uygulanmÍótÍr. Her
etkinlik öncesinde öÂrencilere bir problem verilmió, problemle ilgili grup olarak çözüm
üretmeleri ve çözüme yönelik tasarÍm çizmeleri istenmiótir. Etkinlikte öÂrenciler çizdikleri
tasarÍmlarÍ ürüne dönüótürmüólerdir. ÖÂrenciler her etkinlikte mühendislik tasarÍm
döngüsünü kullanmÍótÍr. Her etkinlik sonrasÍnda öÂrencilerle yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó
görüómeler gerçekleótirilerek Aktivite DeÂerlendirmeye Yönelik Görüóme Formu
doldurulmuótur. ÖÂrencilerle yapÍlan görüómeler etkinlik süresine dâhil edilmemiótir.
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ÖÂrencilerin verdikleri cevaplar doÂrultusunda görüóme süresi 10 dakika ile 20 dakika
arasÍnda farklÍlÍk göstermiótir. Uygulanan 5 etkinlik ile ilgili özet bilgiler aóaÂÍda yer
almaktadÍr.
Marshmallow Challenge: Bu etkinlikte öÂrencilerin çubuk makarna ve marshmallow
kullanarak istekleri doÂrultusunda orijinal ürünler ortaya çÍkarmalarÍ hedeflenmiótir.
ÖÂrenciler yaratÍcÍklarÍnÍ kullanarak önceden tasarÍmÍnÍ yaptÍklarÍ ürünü ortaya koymaya
çalÍómÍó ve etkinliÂin bitiminin ardÍndan ürünlerin dayanÍklÍlÍÂÍ, dengede durup durmadÍÂÍ,
hangi ürünün daha yüksek/alçak olduÂu gibi mühendislik becerileri gerektiren konularda
öÂrencilerle birlikte deÂerlendirme yapÍlmÍótÍr. ÖÂrencilerin kendi tasarÍmlarÍnÍ ürüne
dönüótürmeleri amaçlanmÍótÍr.
Powered Car/ Araba EtkinliÂi: Bu etkinlikte öÂrenciler verilen yönergeler doÂrultusunda
hava gücü ile hareket eden araba yapmÍólardÍr. Her öÂrenci etkinlik öncesinde kendi hava
gücü ile hareket eden arabasÍnÍ tasarlamÍó ve etkinlikte tasarÍmÍnÍ ürüne dönüótürmeye
çalÍómÍótÍr. Etkinlikte; öÂrencilerin havanÍn gücünü ve balonun içindeki havanÍn, arabanÍn
hÍzÍ üzerindeki etkisini fark etmeleri, arabanÍn daha hÍzlÍ/yavaó gitmesi için orijinal fikirler
üretebilmeleri hedeflenmiótir.
Challenging Maze/ Labirent EtkinliÂi: Bu etkinlikte öÂrenciler çubuklar ve pipetler ile
yönerge olmaksÍzÍn kendi labirentlerini önce tasarlamÍó sonra ürüne dönüótürmüólerdir.
Etkinlikte; öÂrencilerin labirent kavramÍna iliókin bilgi edinmeleri, karmaóÍk yollar
yapmalarÍ ve ardÍndan bu karmaóÍk yollara bir çözüm bularak, labirente bir çÍkÍó yolu
eklemeleri, içinden çÍkÍlabilir bir karmaóÍklÍk yaratabilmeleri hedeflenmiótir. Etkinlik
sonunda ürünlerin (labirentteki yollarÍn) dayanÍklÍlÍÂÍ, karmaóÍklÍk seviyeleri, karmaóÍk olan
yollarÍn içinden nasÍl çÍkÍlabileceÂi hakkÍnda orijinal fikir üretmeleri hedeflenmiótir.
Catapult/MancÍnÍk EtkinliÂi: Bu etkinlikte öÂrenciler verilen yönergeler doÂrultusunda
çubuk, lastik ve plastik kaóÍk kullanarak mancÍnÍk yapmÍólardÍr. Etkinlikte öÂrencilerin
mancÍnÍÂÍn kullanÍm amacÍnÍ bilmeleri, mancÍnÍkla hedeflediÂi atÍólarÍ yapabilmeleri,
mancÍnÍÂÍn nasÍl geliótirilebileceÂi ve daha hÍzlÍ atÍólarÍn yapÍlabilmesi için neler
yapÍlabileceÂi üzerinde fikir üretebilmeleri hedeflenmiótir. EtkinliÂin sonunda öÂrencilerle
birlikte ürünler dayanÍklÍlÍk ve hedefe atÍó yapÍlÍp yapÍlamamasÍ açÍsÍndan
deÂerlendirilmiótir.
Köprü EtkinliÂi: Bu etkinlikte öÂrenciler verilen malzemeler ile yönerge olmaksÍzÍn
tasarladÍklarÍ köprüleri yapmÍólardÍr. Çubuk, hamur, sünger, bant gibi malzemeler ile
oluóturduklarÍ köprüleri, etkinlik sonunda köprünün aÂÍrlÍk kaldÍrÍp kaldÍramayacaÂÍ,
saÂlam olmayan köprülerin nasÍl daha dayanÍklÍ hale getirilebileceÂi, ikinci köprü
yapÍólarÍnda neleri daha farklÍ yapacaklarÍ konusunda fikirleri alÍnarak, deÂerlendirme
aóamasÍ gerçekleótirilmiótir
Verilerin Analizi
AraótÍrmacÍlar öÂrencilerle yapÍlan görüómelerde öÂrencilere sorulan sorularÍ detaylÍ
olarak açÍklamalarÍna raÂmen, öÂrenciler 5 yaó grubunda olduÂu için kendilerini tam olarak
ifade edememió olabilir. Bu durum da araótÍrmanÍn verilerinin güvenirliÂi konusunda kÍsmi
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olarak bir sapma yaóanmÍó olabileceÂine ióaret etmektedir. Ancak araótÍrmacÍlar bu
sapmanÍn güvenilirlik sÍnÍrlarÍ içerisinde olduÂunu düóünmektedir.
Elde edilen veriler betimsel analiz tekniÂi ile çözümlenmiótir. Betimsel analiz dört
aóamadan oluómaktadÍr (AltunÍóÍk ve diÂerleri, 2010). Bunlar; (i) betimsel analiz için bir
çerçeve oluóturma, (ii) tematik çerçeveye göre verilerin iólenmesi, (iii) bulgularÍn
tanÍmlanmasÍ ve (iv) bulgularÍn yorumlanmasÍ aóamalarÍdÍr.
Toplanan veriler ayrÍntÍlÍ olarak rapor edilmió ve araótÍrmacÍlar sonuçlara nasÍl
ulaótÍklarÍnÍ açÍklamaktadÍrlar. Nitel araótÍrmalarda bu durum geçerliÂin önemli ölçütleri
arasÍnda yer almaktadÍr (YÍldÍrÍm & kimóek, 2013). Nitel araótÍrmanÍn güvenirliÂini
saÂlamak için araótÍrmacÍlar, araótÍrma sürecindeki konumunu ve katÍlÍmcÍlarÍn özelliklerini
detaylÍ bir óekilde açÍklamÍótÍr. Glesne ve Peshkin’e göre (1992) nitel araótÍrmalarda elde
edilen veriler nitel araótÍrmalar konusunda uzman olan kióilerle paylaóÍlarak dönüt alÍnmasÍ
araótÍrmanÍn güvenirliÂini artÍrmaktadÍr (YÍldÍrÍm, 2010). Bundan dolayÍ araótÍrmacÍ
öncesinde veri toplama sorularÍ hazÍrlanÍrken ve analiz sürecinde araótÍrmacÍlar dÍóÍnda üç
alan uzmanÍnÍn görüóüne baóvurulmuótur. AraótÍrmada iç güvenirliÂi (tutarlÍÂÍ) saÂlamak
için bulgularda doÂrudan alÍntÍlara yer verilmiótir. AraótÍrmanÍn verilerinin güvenirliÂini
artÍrmak için veri analizi yapÍlmadan önce veriler okunarak yanlÍó anlamalar, konu dÍóÍ
veriler ayÍklanÍp veri analiz sürecine dâhil edilmemiótir. AraótÍrmacÍlar yaptÍklarÍ analizler
için uyuóma noktalarÍnÍ deÂerlendirip uyuóum yüzdesi formülü ile (Bakeman ve Gottman,
1997, s. 60) görüóme verilerinin analizinde % 92 uyuóma olduÂunu belirlemiólerdir. Miles ve
Huberman (1994, s. 64) uyuóma yüzdesinin % 90’dan büyük olduÂu araótÍrmalarÍn güvenilir
olduÂunu belirtmektedir. Elde edilen deÂer araótÍrmanÍn güvenirlik koóullarÍnÍ saÂladÍÂÍnÍ
göstermektedir.
Bulgular ve Sonuçlar
ÖÂrencilerin motivasyon ve tutum ile ilgili görüóleri Tablo 5’de yer almaktadÍr.
Tablo 5
Motivasyon ve Tutum
Kodlar
EtkinliÂi sevdim, tekrar yapmak isterim
EtkinliÂi sevmedim, tekrar yapmak istemem
Toplam

Frekans
77
0
77

“EtkinliÂi sevdin mi, tekrar yapmak ister misin?” sorusu üzerine 20 öÂrenci görüó
bildirmiótir. Tablo 5’te belirtilen görüólerin tamamÍnÍn olumlu olduÂu ve öÂrencilerin STEM
etkinliklerini sevdiÂi görülmektedir. Soruyla ilgili örnek görüóler aóaÂÍda yer almaktadÍr:
“…çok eÂlenceliydi. Keóke bir daha yapsak, bu sefer daha dikkatli olurdum…” Buket
“…çok eÂlenceliydi. En çok tasarÍm çizmek hoóuma gitti… Tekrar yapmayÍ çok
isterim…” YaÂmur
“…Pipetleri kesmek ve çubuklarÍ kÍrmak çok güzeldi bence…” Ozan
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“…En çok legonun (oyuncak parçasÍ) ne kadar uzaÂa fÍrlayacaÂÍnÍ tahmin etmek
güzeldi…” Melis
“EtkinliÂi çok sevdim. En çok lastikleri kullanmak ve fÍrlatmak güzeldi…” Grem
“Ben arabayÍ çizerken çok heyecanlandÍm. Ve arabayÍ yaparken de havanÍn gücü ile
gidecek mi diye heyecanlanmak en çok hoóuma gitti.” BarÍó
“EÂlenceliydi. YaptÍÂÍm açÍlan-kapanan köprüyü sevdim. Köprünün üstünü
yapmayÍ da…” Zeki
ÖÂrencilerin STEM uygulamalarÍna yönelik motivasyon ve tutumlarÍnÍn geliómesinde
tasarÍm yapma, sorunlarÍna çözüm bulma, prototip oluóturma ve ürün elde etme gibi STEM
eÂitiminin özellikle mühendislik uygulamalarÍnÍn etkili olduÂu görülmektedir.
Etkinliklerin zorluk seviyesi ile ilgili öÂrenci görüóleri Tablo 6’da yer almaktadÍr.
Tablo 6
Etkinliklerin Zorluk Seviyesi
Kodlar

Frekans
57
18
2
77

Etkinlik kolaydÍ
Etkinlik biraz zordu
Etkinlik zordu
Toplam

Tablo 6’ya göre “Sence bu etkinliÂi yapmak zor muydu?” sorusu üzerine bildirilen
görüólerin çoÂunluÂunun STEM uygulamalarÍnÍn kolay olduÂu yönündedir. Genel olarak
öÂrencilerin STEM uygulamalarÍnda zorlanmadÍklarÍ görülmektedir. Soruyla ilgili örnek
görüólerden bazÍlarÍ aóaÂÍda yer almaktadÍr:
“Biraz zordu. ÇubuklarÍ kÍrmakta zorlandÍm.” Gül
“Biraz zordu. KaóÍÂÍ lastiÂin içinden geçirirken zorlandÍm.” Ece
“Biraz zordu. Balonun hava kaçÍrmamasÍnÍ saÂlamak zordu. Tekerlekler de hep
çÍktÍ.” Burak
“Biraz zordu. Köprüyü biz grup olarak bölüómüótük. Birleótirmekte zorlandÍk.” Ali
“Zordu. ÇubuklarÍ yaparken ve tasarÍmÍmda kafam karÍótÍ... En çok etkinliÂin
sonunda zorlandÍm.” Ozan
Not: KolaydÍ olarak belirtilen görüólerde neden belirtilmemiótir.
Etkinliklerin zor olduÂunu belirten öÂrencilerin daha çok malzemelerin kullanÍmÍ
hususunda zorlandÍklarÍ görülmektedir. Etkinliklerin kolay olduÂunu söyleyenler ise
malzemeleri daha etkin bir óekilde kullandÍÂÍ düóünülmektedir.
Mühendislik tasarÍm döngüsü ile ilgili öÂrenci görüóleri Tablo 7’de yer almaktadÍr.
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Tablo 7
Mühendislik TasarÍm Döngüsü
Kodlar
Ürün elde etme
Test etme
Prototip oluóturma
OlasÍ çözüm üretme
Problemi tanÍmlama
DeÂerlendirme
Toplam

Frekans
76
75
72
71
69
59
422

Yüzde
98,70%
97,40%
93,51%
92,21%
89,61%
76,62%

Tablo 7’ye göre “Etkinlikte neler yaptÍn, anlatÍr mÍsÍn?” sorusu üzerine bildirilen
görüólerden öÂrencilerin %98,70’inin ürün elde ettiÂi, %97,40’ÍnÍn ürününü test ettiÂi,
%93,51’inin prototip oluóturduÂu, %92,21’inin olasÍ çözümler ürettiÂi, %89,61’inin problemi
tanÍmladÍÂÍ, %76,62’sinin deÂerlendirme yaptÍÂÍ tespit edilmiótir. Mühendislik tasarÍm
döngülerinden ürün elde etme, test etme, prototip oluóturma, olasÍ çözüm üretme, problemi
tanÍmlama aóamalarÍnÍn büyük oranda gerçekleótiÂi, deÂerlendirme aóamasÍnÍn diÂer
aóamalara göre daha az ancak yeterli düzeyde gerçekleótiÂi görülmektedir. Bu durum
öÂrencilerin deÂerlendirme aóamasÍnÍ diÂer aóamalara göre daha az içselleótirdiÂi anlamÍna
gelebilir.
Soruya iliókin örnek görüóler aóaÂÍda yer almaktadÍr:
“Glk önce boyalarÍmÍzla araba tasarÍmlarÍmÍzÍ çizdik. Sonra sen bize ders anlattÍn.
Hava bazÍ óeyleri hareket ettirebilir. Mesela meyve suyu içerken pipetle üfleyerek
baloncuk yaparÍm… Ben ilk önce aslÍnda yanlÍó yapmÍóÍm. Önce tekerlekleri yaptÍm
ama kartondan ayrÍ yaptÍm. Yani arabanÍn üstü ayrÍ altÍ ayrÍ oldu. Sonra
birleótiremedim çünkü ayrÍ yaptÍÂÍm için kartonun boyundan küçük olmuó.
Tekerlekler kartona çarpardÍ. Söküp baótan yaptÍm. Senden yeni çubuk ve pipet
aldÍm. AlÍrken de sana söyledim, boylarÍnÍ kÍsalttÍÂÍm için tekrar kullanamam
dedim. Sen de verdin. Pipeti kartonun altÍna yapÍótÍrdÍm, kartonun boyunda kestim.
Gçinden pipeti geçirdim. Ucuna da kapaklarÍ geçirdim. Elimde çevirdim, dönüyor mu
diye. Biraz zor dönüyordu. Sonra balona pipeti taktÍm. Bantlamak ya da lastikle
baÂlamak yerine senden zÍmba istedim. Daha saÂlam olsun diye. Ama sonra lastikle
de oldu. Gerek kalmadÍ. En son da arabalar gidiyor mu diye balonlarÍ óióirip, baktÍk.
Tekerlekleri dönmeyenlerin ve balonu saÂlam yapamayanlarÍn ki gitmedi…” Gül.
Bu görüóe göre mühendislik tasarÍm döngüsünün bütün aóamalarÍnÍn
gerçekleótiÂi görülmektedir.
“Glk önce gözlerimizi kapattÍk. ArabamÍzÍ düóündük. Kalem kutularÍmÍzÍ alÍp çizdik.
Sonra malzemeleri koydun masaya. Bize verdin. SaydÍk kaç tane var diye. Sonra
etkinliÂimizi yaptÍk. ÇubuklarÍ pipetin içinden geçirdim. OnlarÍ da kartonun altÍna
bantladÍm. Çubuklar içinden düótü bazen. ÇubuklarÍ çÍkarÍp tekerleklerini taktÍk
sonra. Ama çok komik oldu. Çünkü sonra onu pipetin içinden geçiremedim. Tekrar
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bozup pipetinden geçirip öyle kapaklarÍ taktÍm. Böyle yapÍnca oldu. Pipetin boyunu
kÍsalttÍm. Balonun içine koyup, lastikle baÂladÍm. Bantla yapÍnca saÂlam olmaz. Ben
lastiÂin üzerine de bant yapÍótÍrdÍm. Üflerken zaten bant fÍrladÍ. Gyi ki lastik
takmÍóÍm. Sonra balonu óióirip yere indirdim. Araba gitti mi diye baktÍm…” Cansu.
Bu görüóe göre deÂerlendirme aóamasÍnÍn gerçekleómediÂi görülmektedir.
“Glk önce resimlerdeki köprünün neyden yapÍldÍÂÍnÍ söyledik. Köprü tasarÍmlarÍnÍ
çizdik. Grup olduk. Biz mavi masaydÍk. Sonra masalara malzemeleri verdiniz. Onlar
köprünün iskeletini yaptÍ. Ben de ayaklarÍnÍ yaptÍm. Ve üzerini kaplayÍp, óekil
verdim. Keóke hamurlarÍ yuvarlak yapÍp, çubuklarÍ ortasÍna batÍrsaydÍk... Yine de
köprümüz saÂlam oldu. Masa bir ara sallandÍ, o zaman köprü de sallandÍ ama
düómedi. Hiç düómesin diye ayaÂÍna Burak bir çubuk daha taktÍ.” Alp. Bu görüóe
göre olasÍ çözüm üretme, problemi tanÍmlama ve deÂerlendirme
aóamalarÍnÍn gerçekleómediÂi görülmektedir.
“… Hayal edip kâÂÍda çizdik. Malzemeler gelince etkinliÂe baóladÍk. Ben kutuyu
dikey kullandÍm pipetler sÍÂsÍn diye. ÇubuklarÍ da kalÍn olsun diye üst üste koyup
bantladÍm. Dikey labirent biraz zor oldu çünkü topun gitmesi için ellerim kutuyu
tutmakta biraz zorlandÍ. Kimlerin yollarÍ düzgün olmamÍó diye baktÍk. OnlarÍn
düzeltmelerini bekledik. Sonra da labirentimizle oynadÍk.” Gül. Bu görüóe göre
test etme aóamasÍnÍn gerçekleómediÂi görülmektedir.
“Önce sen bize resimler gösterdin. kekerleri, çubuklarÍ, kürdanlarÍ daÂÍttÍn.
ÇubuklarÍ ve kürdanlarÍ taktÍk. Onlardan yapÍlar yaptÍk. Sonra ayakta durmayanlar
devrildi. Onu gördük... Bir de ölçtük tasarÍmlarÍ. Yani biz bugün mühendis
olduk…” Onur. Bu görüóe göre prototip oluóturma, olasÍ çözüm üretme,
problemi tanÍmlama aóamasÍnÍn gerçekleómediÂi görülmektedir.
Bu çalÍómada öÂrencilerin mühendislik tasarÍm döngüsü aóamalarÍnÍ kullanmalarÍ
hedeflenmiótir. Ancak bu aóamalar öÂrencilere doÂrudan verilmemiótir. ÖÂrenci görüólerine
göre ilk etkinliklerde gerçekleótirilemeyen deÂerlendirme aóamasÍnÍn dördüncü etkinlikten
itibaren belirginleómeye baóladÍÂÍ tespit edilmiótir.
TasarÍmÍ ürüne dönüótürme ile ilgili öÂrenci görüóleri Tablo 8’de yer almaktadÍr.
Tablo 8
TasarÍmÍ Ürüne Dönüótürme
Kodlar
TasarÍm ürüne dönüótü
TasarÍm ürüne dönüómedi
Toplam

Frekans
73
4
77
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Tablo 8’e göre “DüóündüÂün óeyi yapabildin mi?” sorusu üzerine bildirilen öÂrenci
görüólerinden tamamÍna yakÍnÍnÍn tasarÍmÍ ürüne dönüótürdüÂü görülmektedir. STEM
eÂitimi doÂasÍ gereÂi öÂrencilerin etkinlik sürecinde edindiÂi bilgileri uygulamada kullanÍp
tasarÍmlarÍnÍ ürüne dönüótürmelerini saÂlamaktadÍr. Soruya iliókin örnek görüóler aóaÂÍda
yer almaktadÍr:
“Çizmek kolaydÍ. DüóündüÂümü çizdim. Ama düóündüÂümü çubuk ve
marshmallow ile pek yapamadÍm. Çünkü çizdiÂimi gerçekte pek yapamazdÍm.”
YaÂmur
“Yapabildim. En çok istediÂimi yapabildiÂim için sevindim.” Ali
“Ben odama asmak için bir óey yaptÍm… YaptÍÂÍm projeyi odamÍn duvarÍna
asacaÂÍm…” Burak
“AslÍnda yapamadÍm. Gerçekte vinç yapmak istiyordum… DüóündüÂüm daha
güzeldi…” BarÍó (TasarÍm ürüne dönüómedi)
ÖÂrenci görüólerine göre tasarÍmÍ ürüne dönüótüremeyenlerin mühendislik tasarÍm
döngüsünün sorunlara çözüm üretme aóamasÍnda, tasarladÍklarÍnÍ ürüne dönüótürme
konusunda, malzemeleri verimli kullanma konusunda sÍkÍntÍ yaóadÍklarÍ görülmektedir.
Etkinliklerden öÂrenilen bilgilerin günlük hayatta kullanÍmÍ ile ilgili öÂrenci görüóleri
Tablo 9’da yer almaktadÍr.
Tablo 9
Günlük Hayatta KullanÍm
Kodlar

Frekans
35
32
32
21
9
129

Fen bilimleri
Mühendislik
21. YY. becerileri
Teknoloji
Matematik
Toplam

Tablo 9’a göre “Bu etkinlikten öÂrendiklerin günlük hayatta ne ióine yarar?” sorusu
üzerine bildirilen görüólerin 35 tanesi fen bilimleri, 32 tanesi mühendislik, 32 tanesi 21. YY.
becerileri, 21 tanesi teknoloji, 9 tanesi matematik alanÍnda ióe yarayacaÂÍnÍ belirtmiótir. En
yüksek frekansa sahip olan kodun fen bilimleri olmasÍ, etkinliklerin fen bilimleri ile iliókili
olmasÍndan kaynaklanmaktadÍr. Bunun yanÍ sÍra mühendislik ve 21. YY. becerileri de
oldukça yüksek bir frekansa sahiptir. Bunda etkinlik sÍrasÍnda öÂrencilerin birbirleri ile
sürekli iletióim halinde olmalarÍnÍn ve yeni tanÍótÍklarÍ mühendislik alanÍna ilgi
duymalarÍnÍn etkili olduÂu söylenebilir. MatematiÂin günlük hayatla iliókilendirilmesi
hususunda sorun yaóandÍÂÍ görülmektedir. Soruya iliókin örnek görüóler aóaÂÍda yer
almaktadÍr:
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“…Mesela insanlarÍn kÍyafetlerini kurutmaya yarar. Rüzgâr da havanÍn gücüdür.
KÍyafetlerimizi çabuk kurutabilir. Bir de ittirmeye yarar…” Melis (Fen bilimleri)
“…köyle yaparÍm, kâÂÍttan uçak yaparÍm. Gki kanadÍnÍn altÍna balon yapÍótÍrÍrÍm.
KâÂÍttan uçaÂÍ elinle fÍrlatÍnca zaten gidiyor. Balon takÍnca ondan da çÍkan havayla
daha hÍzlÍ gider bence…” BarÍó (Fen bilimleri)
“…BazÍ eóyalarÍ hareket ettirmemize yarar hava gücü. Mesela istediÂimiz bazÍ
óeyleri hava gücüyle sürükleyerek girmesini saÂlarÍz. Süpürge olabilir. O da
sürüklemiyor hava gücüyle içine çekiyor. Hava gücünü dÍóarÍ veren bir makine
yaparÍz. Süpürgenin tersi olur. Her óeyi ittirerek götürürüz yerine.” Ahmet (Fen
bilimleri)
“…fÍrlatan bir robot yapÍlabilir mancÍnÍk yardÍmÍyla. Mesela insan óeklinde bir
robotun arkasÍna mancÍnÍk takarsan, kaóÍk yeri de robotun kolu olursa, bir óeyleri
fÍrlatan bir robot yapmÍó olursun…” BarÍó (mühendislik)
“…Mesela arabalarÍn arkasÍna hava gücüyle çalÍóan bir motor koyarÍz. O motoru da
araba mühendislerine yaptÍrÍrÍz. Sonra benzine gerek kalmaz…” Burak
(mühendislik)
“…bir makine tasarlarÍm sonra bir de ona motor takarÍm, motorum altÍna bir tane
uzun, aóaÂÍ doÂru ikiye ayrÍlan bir ayak yaparÍm, motorun önüne de sert bir
nesneden yelpaze yaparÍm. Motor elektrikle yelpazemi sallar. Oradan hava çÍkar. O
da beni serinletir. “ Ozan (Fen bilimleri, mühendislik, teknoloji)
“…BazÍ eóyalarÍn hareket ettirmeme yarar. Hava gücü yüksek bir makine
tasarlarsak mesela onunla koltuklarÍ falan hareket ettiririz. Hiç yorulmayÍz. Evin
óeklini o deÂiótirir…” Alp (mühendislik, teknoloji)
“…. MancÍnÍÂÍn altÍna motor takarsÍn ve bekçi olarak kullanabilirsin. Mesela
evinin önüne otomatik bir mancÍnÍk koy. Gple de kapÍya baÂla. Gçine de taó koy.
HÍrsÍz geldiÂinde mancÍnÍk çalÍósÍn ve adamÍn kafasÍna düósün.” Zeki (mühendislik,
teknoloji)
“…KullanmayÍ bilmiyorsan birilerine kullanmayÍ öÂretmene yarar. Sonra onu
kâÂÍda yazarsÍn. Gnsanlar okur ve kullanmayÍ öÂrenir…” Grem (21. YY. becerileri)
“…MancÍnÍk kullanmayÍ biliyorsan bunu öÂrencilere öÂretmeni saÂlar…” YaÂmur
(21. YY. becerileri)
“Tencerenin içindeki çorbayÍ boóaltmaya yarar. Onu bir tencerenin içine koyarÍz.
Sonra çorbayÍ fÍrlatacaÂÍ yeri ölçeriz. Oraya da bir çorba kâsesini koyarÍz. Kepçenin
içine dolan çorba fÍrlar kâseye dolar. Annemiz de yorulmaz. “ Buket (matematik)
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21.YY. becerileri ile ilgili öÂrenci görüóleri Tablo 10’da yer almaktadÍr.
Tablo 10
21. YüzyÍl Becerileri
Görüóler

Frekans
44
28
25
17
114

Eleótirel düóünme
YaratÍcÍlÍk
GóbirliÂi
Gletióim
Toplam

Tablo 10’a göre “Etkinlikte neler yaptÍn, anlatÍr mÍsÍn?” sorusu üzerine bildirilen
görüólerin 44 tanesi 21. YY. becerilerinden eleótirel düóünme, 28 tanesi yaratÍcÍlÍk, 25 tanesi
ióbirliÂi, 17 tanesi iletióim kurma becerilerini kazandÍÂÍnÍ belirtmiótir. ÖÂrenciler grup
arkadaólarÍ ile birlikte çalÍóÍrken etkinliklerini tamamlamak, karóÍlaótÍklarÍ sorunlarÍ
tanÍmlamak, yardÍmlaómak, sorunlarÍn çözümünde doÂru materyalleri kullanmak, soruna
çözüm getirmek ve karar vermek için ióbirliÂi ve eleótirel düóünme becerilerini
kullanmÍólardÍr. Orijinal fikirler sunup, farklÍ düóüncelerden ortaya çÍkan alternatif çözüm
önerilerini deÂerlendirirken yaratÍcÍlÍk ve iletióim kurma becerileri ön plana çÍkmÍótÍr.
Soruya iliókin örnek görüóler aóaÂÍda yer almaktadÍr:
“…Bir daha yapsam çok yüksek yapardÍm. Dengede olsun diye de en altÍndan
baólayarak bir çubuk, bir hamur, bir çubuk, bir hamur… Böyle giderdim. Bir de
hamurlardan sonra da her çubuÂun kenarlarÍ süngerlerle desteklerdim. Uzun
sürerdi ama çok yüksek ve saÂlam olurdu.” Buket (eleótirel düóünme)
“…Bir daha yapsam su altÍndan, bir borunun içinden geçen bir köprü yapardÍm.
Köprünün yapÍm óeklini unutmamak için yeniden çizerdim. Köprüyü daha iyi
yapabilmek ve eklemlerini unutmamak için çizerdim. keklini deÂiótirirdim.
EklediÂimiz malzemeleri deÂiótirirdim. Sünger kullanmazdÍm. Hamurun içine
koyarak sabitlerdim…” Ali (eleótirel düóünme)
“…Ben yolun kenarlarÍnÍn eóit olmasÍ için pipetleri ölçerek çubuklarÍn boyunda
kestim. Sonra bantladÍm. Bu yüzden dengeli bir labirent oldu benimkisi. ÇarpÍóan
yollarÍn önünü açtÍm top geçebilsin diye. Oradan yeni bir yol çÍkardÍm pipetle.
ZamanÍm olsaydÍ yer altÍ yolu da yapacaktÍm…” Zeki (eleótirel düóünme)
ÖÂrenciler etkinlik sÍrasÍnda en çok karóÍlaótÍklarÍ sorunlarÍ çözmek için 21. YY.
becerilerinden eleótirel düóünme becerisini kullanmÍólardÍr. Sorunun çözümü için strateji
geliótirmió, stratejinin ióe yarayÍp yaramadÍÂÍnÍ test etmió, doÂru çözüm yolunu bulmayÍ
baóarmÍólardÍr.
“…FarklÍ olsun istedik çünkü Buse ile. Onun her yerinden de çubuklar çÍkardÍk.
OnlarÍn durmasÍ için de hamurlara sapladÍk. Baóta kolay saplanmadÍ, o yüzden biz
de Buse ile makasla çubuklara yer yaptÍk, oraya sapladÍk…” Ebru (yaratÍcÍlÍk)
“…Sonra etrafÍnÍ çubukla kapladÍk. Üstünü sadece çubuklardan yapacaktÍk. Ama
olmadÍ. Köprü sallandÍ. Bizde çubuklarÍn arasÍna sünger doldurduk. Hafif oldu.
Sonra eóit olsun diye üst tarafÍn diÂer tarafÍnÍ da süngerle kapladÍk. Birkaç tane de
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çubuk koyduk. SaÂlam oldu. Çünkü hamurlarÍn arasÍna çubuklar yerleótirdik.
Çubuklar da çok saÂlam yaptÍ köprüyü…” Melis (yaratÍcÍlÍk)
ÖÂrenciler özgün ürünler ortaya koymak için, ürünlerine yaratÍcÍlÍklarÍnÍ kullanarak
farklÍ özellikler katmÍó, farklÍ óekiller vermiólerdir. Orijinal ürün oluóturmak için
materyalleri farklÍ amaçla (destek saÂlamak, güzel görünmesini saÂlamak, saÂlamlaótÍrmak
vb.) farklÍ oranda kullanmÍólardÍr.
GóbirliÂi yapma:
“…Bir yere takarÍz diye düóündük ama takamadÍk. O yüzden onu bozup, baóka bir
óey yapma kararÍ aldÍk. Benim görevim daha uzun óeyler yapmaktÍ. Herkes ayrÍ ayrÍ
yapÍp, sonra onlarÍ birleótirdik. Köprü çÍktÍ ortaya. Bunu planlamÍótÍk zaten…”
BarÍó (ióbirliÂi yapma)
“…Bizim grup ilk önce óekil vermeye baóladÍ köprüye. Sonra çubuklarÍ ekledik
yavaó yavaó… ArkadaóÍmla birlikte hamur kabÍnÍ koyduk. Sonra da köprünün girió
yerini yaptÍk. Girió yeri dengede duramadÍÂÍ için yÍkÍldÍ. ArkadaóÍmla baótan
yaptÍk… ArkadaólarÍmla birlikte yaparken etkinliÂi çok eÂlendim. Çünkü canÍm
sÍkÍlmadÍ. Bana düóen görev bantlamak, alt çubuklarÍ yapmaktÍ. Grupta bir tane
sorun çÍktÍ. Pembe hamur bitti. DiÂer gruptan istedik, verdiler. Biz olsak biz de
verirdik.” Ali (ióbirliÂi yapma)
ÖÂrencilerin grup üyeleri arasÍnda görev daÂÍlÍmÍ yaptÍÂÍ, materyalleri kullanmakta
zorlandÍklarÍ zaman diÂer grup üyelerinden yardÍm istedikleri, sadece kendi grup üyeleri
arasÍnda deÂil gruplar arasÍnda da ióbirliÂi yaptÍklarÍ görülmektedir.
“…Tekerlekleri takmak biraz zordu. Çünkü çubuklar takÍlmadÍ. Defne’ye “bana
yardÍm eder misin?” dedim. O da etti…” Nisa (iletióim kurma)
“…Benim takÍmÍm biraz sorun yaóadÍ. Malzemeleri paylaótÍk ama Burak her óeye
karÍótÍ. Sonra ona söyledim. Bu benimki, sen onu yapacaktÍn, dedim. Sonra
anlaótÍk…” Alp (iletióim kurma)
“…Can’la aramÍzda sorun çÍktÍ ama konuótuk ve hallettik.” Burak (iletióim kurma)
ÖÂrenciler bir sorun ile karóÍ karóÍya kaldÍklarÍnda, sorun yaóadÍklarÍ kióiyle iletióim
kurarak sorunu çözmüólerdir. ÖÂrenciler arasÍndaki sorunlarÍn çoÂunlukla materyalleri
kullanmaktan kaynaklandÍÂÍ görülmektedir. Grup olarak karóÍlaóÍlan sorunlarda öÂrenciler
birlikte hareket ederek çözüme ulaómÍólardÍr.
En çok talep edilen alternatif malzemeler ile ilgili öÂrenci görüóleri Tablo 11’de yer
almaktadÍr.
Tablo 11
En Çok Talep Edilen Alternatif Malzemeler
Kodlar

Frekans
13
10
7
7
37

Boya
Çubuk
Oyun hamuru
Kalem
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Tablo 11’e göre “Etkinlikte baóka hangi malzemeleri kullansaydÍn, etkinlik daha
eÂlenceli olurdu?” sorusu üzerine bildirilen görüólerin 13 tanesi boya, 10 tanesi çubuk, 7
tanesi oyun hamuru, 7 tanesi kalem üzerinedir. ÖÂrencilerin prototip çiziminde farklÍ renkte
boyalar talep etmeleri, farklÍ merak ve hayal gücüne sahip olmalarÍ ve özgün tasarÍmlar
yapma isteklerinden kaynaklanmaktadÍr. Etkinlik sÍrasÍnda çubuk talebinde bulunmalarÍnÍn
nedeni ise daha saÂlam yapÍlar ortaya çÍkarma istekleridir.
STEM eÂitiminde öÂrencilerin kazandÍklarÍ beceriler ile ilgili veli görüóleri Tablo 12’de
yer almaktadÍr.
Tablo 12
STEM EÂitimi SonrasÍ Veli Gözlem Formu Verilerine Göre ÖÂrencilerin KazandÍklarÍ Beceriler
Kodlar

Frekans
14
14
13
11
10
5
2
69

Mühendislik
21. YY. becerileri
Motivasyon-tutum
Gnce motor gelióimi
AraótÍrma-inceleme
TasarÍm çizimi
KalÍcÍ öÂrenme
Toplam

Tablo 12’ye göre STEM eÂitimi sonrasÍ Veli Gözlem Formunu dolduran 16 veliden 14’ü
STEM eÂitimi sonunda çocuÂunun mühendislik becerisi kazandÍÂÍnÍ, 14’ü 21. YY. becerileri
kazandÍÂÍnÍ, 13’ü motivasyon-tutumunun arttÍÂÍnÍ, 11’i ince motor gelióiminin arttÍÂÍnÍ, 10’u
araótÍrma-inceleme duygusunun geliótiÂini, 5’i tasarÍm çizmede baóarÍsÍnÍn arttÍÂÍnÍ, 2’si
kalÍcÍ öÂrenme yöntemleri kazandÍÂÍnÍ belirtmiótir. Veli görüólerine göre öÂrencilerin en çok
mühendislik ve 21. YY. becerileri elde ettiÂi, motivasyon ve tutumlarÍnÍn geliótiÂi tespit
edilmiótir. ÖÂrenciler okulda yapÍlan etkinliklerin aynÍsÍnÍ ve benzerlerini evde de yapmak
istemió, mühendislik becerileri gerektiren faaliyetlerde bulunmuólardÍr. Soruya iliókin örnek
görüóler aóaÂÍda yer almaktadÍr:
“ArtÍk malzemeleri deÂerlendirmek istedi. KâÂÍtlarÍn üzerine farklÍ nesneler koyup,
onlarÍ çizip, kesti. Daha önce yapmadÍÂÍ óeylerdi. Oyuncaklarla oynamaktan daha
fazla mutfak malzemeleriyle veya evdeki diÂer eóyalarla farklÍ oyunlar kurmaya
baóladÍ.” Ebru’nun velisi (mühendislik)
“Evde bulduÂu kutulardan köpek kulübesi yaptÍ. Gçine odalar, duvarlarÍna
mevsimlere göre resimler çizdi.” Can’Ín velisi (mühendislik)
“Kendi dürbün yaptÍ” Cansu’nun velisi (mühendislik)
“Oyun hamuru ve çubuklar kullanarak kuklalar yaptÍ. ÇubuklarÍn yardÍmÍ ile
kuklalarÍ dengede tuttu.” Nisa’nÍn velisi (mühendislik)
“Eskiden hiç yapmazken óimdi hemen hemen her óeyde ióbirliÂi yapÍyor. En baóta
kendine olan güveni arttÍ. El becerisi gelióti. Olaylara bakÍó açÍsÍ deÂióti. Çok olumlu
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etkileri oldu. Hayal gücü çok gelióti. Bunu gerçekleótirmek için artÍk çok çaba
harcÍyor” Ebru’nun velisi (21.YY. becerileri)
“OrtamÍ, gruplarÍ, etkinliÂi yapan öÂrencileri, kimlerin ne yaptÍÂÍnÍ tek tek anlattÍ.”
Buket’in velisi (21.YY. becerileri)
“Evet. Eve geldiÂinde kimlere nasÍl yardÍm etmió, arkadaólarÍyla neler konuómuó
hepsini anlatÍyor.” Nisa’nÍn velisi (21.YY. becerileri)
“TakÍm arkadaólarÍ varmÍó. Birlikte çalÍóÍlÍyormuó. Gletióiminin geliótiÂini
düóünüyorum” Burak’Ín velisi (21.YY. becerileri)
“STEM’in biraz da olsa ona farklÍ bir pencere açtÍÂÍnÍ düóünüyorum.” Buse’nin
velisi (21.YY. becerileri)
“araç-gereç, yapÍlan deneyler, videolarÍ izlemesi ve istekli olmasÍ dikkatimi çekti.”
Buket’in velisi (motivasyon-tutum)
“…araba, mancÍnÍk (nióancÍ), köprü, labirent yatÍÂÍnÍzÍ anlattÍ. Mühendislik ióleri
yapÍyoruz, dedi.. STEM projesini çok sevdiÂini söylüyor.” Zeki’nin velisi
(motivasyon-tutum)
“STEM eÂitimi sayesinde resimleri ve el ióleri daha düzgün ve becerebileceÂine
daha çok inanÍyor.” Ebru’nun velisi (ince motor gelióimi)
“El becerilerini geliótirdi. Çubuklardan, kartonlardan evde etkinlikler yapÍyor.”
Grem’in velisi (ince motor gelióimi)
“Bilimsel deneylerin nasÍl yapÍldÍÂÍnÍ merak ediyor, soruyor. Teknolojik ne varsa
hepsini tek tek merak edip, soruyor, internetten izliyor.” Gül’ün velisi (araótÍrmainceleme)
“Glgisini çeken óeyleri daha detaylÍ incelemeye baóladÍ. NasÍl oluótuÂunu, hangi
malzemelerin kullanÍldÍÂÍnÍ sordu.” Ali’nin velisi (araótÍrma-inceleme)
“STEM eÂitimi sonrasÍ yaptÍÂÍ resimlerle kendisini ve yapmak istediklerini çok iyi
ifade ediyor.” Zeki’nin velisi (tasarÍm çizme)
“Resimleri artÍk daha düzgün ve düóünerek çiziyor… Okulda tasarÍm çizmiósiniz.
Malzemeler sayÍlÍp, o malzemelerle ne yapÍlmak isteniyorsa o óekilde çizilmesi
gerekiyormuó” Ebru’nun velisi (tasarÍm çizme)
“ÇocuÂumun okul öncesinde ve sonrasÍnda STEM eÂitimi almasÍnÍ isterim. Bu
eÂitimle öÂreneceklerinin kalÍcÍlÍÂÍna inanÍyorum.” Ali’nin velisi (kalÍcÍ öÂrenme)
“STEM eÂitimi almasÍnÍ isterim çünkü görerek ve deneyerek daha kalÍcÍ öÂreniyor”
Cansu’nun velisi (kalÍcÍ öÂrenme)
ÖÂretmen Gözlem Formu BulgularÍ
STEM eÂitimi sonrasÍ öÂretmen gözlem formu verilerine göre; STEM eÂitimi
öÂrencilerin 21. YY. becerilerinden eleótirel düóünme, yaratÍcÍlÍk, iletióim kurma, ióbirliÂi ve
problem çözme becerilerini geliótirmiótir. Etkinliklerin grup etkinliÂi óeklinde yapÍlmasÍ
malzeme paylaóÍmÍ, grup içerisindeki farklÍ düóünceleri dinleme, kendini ifade etme,
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fikirlerin farklÍlÍÂÍndan yararlanarak ürünü geliótirme, gruplar arasÍ yardÍmlaóma ve
birbirine danÍóma davranÍólarÍnÍ ön plana çÍkarmÍótÍr. ÖÂrenciler STEM eÂitiminde
kullandÍklarÍ yöntemleri diÂer etkinliklerde de kullanmÍólardÍr. STEM eÂitiminin disiplinler
arasÍ ióbirliÂine dayalÍ bir yaklaóÍm olmasÍ, uygulanan eÂitimde hedeflenen kazanÍmlara
ulaóÍldÍÂÍnÍ göstermektedir. STEM etkinliklerinde deneyim kazandÍkça öÂrencilerin öz
güvenleri artmÍótÍr. Teorik bilgilerin uygulama ile harmanlanarak ürün oluóturma sürecinde,
öÂrencilerin yönerge olmaksÍzÍn tasarÍm çizmeleri, tasarÍmÍ ürüne dönüótürmeleri ve ortaya
koyduklarÍ ürünün ióe yararlÍlÍÂÍnÍ test etmeleri onlarÍn kendilerine olan güvenlerini
artÍrmÍótÍr. Uygulanan etkinlikler öÂrencilerin ince ve kaba motor becerilerini geliótirmió ve
el göz koordinasyonlarÍnÍ olumlu yönde etkilemiótir. Etkinliklerde kullanÍlan malzemelerin
yapÍlandÍrÍlmamÍó materyaller olmasÍ,
yaratÍcÍlÍk ve mühendislik tasarÍm döngüsü
kullanÍlarak ürüne dönüómesi, öÂrencilerin ince motor becerilerini ve el-göz
koordinasyonlarÍnÍ geliótirmiótir. STEM eÂitimi ile öÂrenciler mühendislik becerileri
kazanmÍó ve tasarÍm çizme becerileri geliómiótir. ÖÂrencilerin ürün ortaya koymadan önce
düóüncelerini somutlaótÍrarak prototip oluóturmalarÍ, etkinlik boyunca onlara zaman
yönetimini öÂretmiótir. ÖÂrenciler son etkinliklere doÂru tasarÍm çizimlerini detaylandÍrmÍó,
ürün oluóturma aóamasÍnda zamanÍ daha verimli kullanmÍólardÍr. STEM eÂitimi yaklaóÍmÍ
okul öncesi müfredatÍnda kullanÍlmalÍdÍr. STEM eÂitimi okul öncesi çaÂÍnda öÂrencilerin
mühendislik becerileri kazanmalarÍnÍ, tasarÍm odaklÍ düóünmelerini saÂlayacak ve onlara
üretmeyi sevmeyi öÂretecektir. Sorulara iliókin örnek görüóler aóaÂÍdadÍr:
“…farklÍ ürünler oluóturma ve problem çözme becerilerinin geliótiÂini
düóünüyorum… YaratÍcÍlÍklarÍ olumlu yönde gelióti… Kendi aralarÍnda proje ile
ilgili yorumlarÍnÍ paylaótÍlar… Her öÂrenci farklÍ materyaller kullanarak kendi
tasarÍmlarÍnÍ oluóturdu ve arkadaólarÍyla paylaótÍ.” Ayóe öÂretmen
“…farklÍ ve yaratÍcÍ düóünme, düóündüklerini uygulama, kendilerine olan
güvenlerini artÍrma, grupla veya bireysel hareket etmelerini saÂladÍ… YardÍmlaóma
yönünde birbirlerini tamamladÍklarÍnÍ gözlemledim… Her çocuk kendi çalÍómasÍ
hakkÍnda diÂer arkadaólarÍ ile paylaóÍmda bulundu… Özellikle diÂer etkinliklerde
hamur, bant vb. materyalleri alarak grup halinde çalÍóma yapmak istediler.” Ezgi
öÂretmen
“…Kaba motordan çok ince motor gelióimine katkÍsÍ olduÂunu düóünüyorum…
Özellikle çubuklarÍ ve bantlarÍ kullanma konusunda oldukça geliótiklerini
düóünüyorum… “…ÇocuklarÍn yaratÍcÍlÍklarÍnÍ kullanarak farklÍ düóünmeleri,
kendilerine ait tasarÍmlarÍ ve çizdikleri tasarÍm kâÂÍtlarÍnÍ gerçeÂe dönüótürmeleri
oldukça etkili… Mühendislik nedir, mancÍnÍk nedir, tasarÍm nedir, eÂik düzlem
nedir? Vb. kelimeleri merak ettiler… “…grup çalÍómalarÍnda görev daÂÍlÍmÍ
yaparak ióbirliÂi içerisinde fikir alÍó verióinde bulunmalarÍ, birbirlerine destek
olmalarÍ, farklÍ düóüncelere saygÍ duymalarÍ beni mutlu etti.” Ayóe öÂretmen
“…MancÍnÍk etkinliÂinde, araba çalÍómasÍnda kaba motor gelióimi açÍsÍndan da
olumlu etkileri oldu... Kesme, yapÍótÍrma, birleótirme gibi faaliyetlerde ince motor
gelióimi üzerinde olumlu katkÍlarÍ olduÂunu düóünüyorum… Lastikle bir óeyleri
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baÂlama ve objeleri sabitleme iólerini daha rahat yapmaya baóladÍlar… Kendilerine
olan özgüvenleri desteklendi… kevkle yapma istekleri arttÍ… Ürünler ile ilgili
olumlu ya da olumsuz fikirleri varsa birbirleri ile paylaóÍyorlar… Birbirleri ile
koordineli hareket etmeleri gerekliliÂini anladÍlar… ArkadaólarÍ ile konuóarak bir
óeyler yapabileceklerini daha iyi anladÍlar... 4 veya 5 kióilik gruplar halinde farklÍ
ürünler tasarladÍlar” Ezgi öÂretmen

Sonuç, TartÍóma ve Öneriler
Sonuç olarak okul öncesi eÂitiminde STEM uygulamalarÍnÍn öÂrencilerin fen ve
matematik kazanÍmlarÍ ile yaratÍcÍlÍk, eleótirel düóünme, ióbirliÂi yapma ve iletióim kurma
gibi 21. YüzyÍl becerileri elde etmesini saÂladÍÂÍ tespit edilmiótir.
ÖÂrenci, öÂretmen ve veli görüólerine göre STEM uygulamalarÍ öÂrencilerin
motivasyonlarÍnÍ artÍrdÍÂÍ ve olumlu bir tutum geliótirmelerini saÂladÍÂÍ, öÂrencilerin
motivasyon ve tutumlarÍnÍn geliómesinde bir ürün elde etme sürecini yaóamalarÍ ve özellikle
mühendislik uygulamalarÍnÍn etkili olduÂu düóünülmektedir. AyrÍca öÂrencilerin
öÂrendikleri bilgileri günlük yaóamda kullanabilmeleri öÂrenmeye yönelik isteklerini
artÍrdÍÂÍ gözlenmiótir. Veli görüólerine göre öÂrenciler sÍnÍfta yapÍlan uygulamalarÍn
aynÍsÍnÍ ya da benzerini evde yapmak istemió, mühendislik becerisi gerektiren uygulamalar
gerçekleótirmiólerdir. Veli görüólerine göre öÂrencilerin en çok mühendislik ve 21. YüzyÍl
becerilerinin geliótiÂi, bunlarÍ motivasyon, tutum ve ince motor gelióiminde meydana gelen
gelióimin izlediÂi tespit edilmiótir. Öte yandan, McClure ve diÂerlerinin bulgularÍna paralel
olarak (2017) hem veliler hem de öÂretmenler, okul öncesinde STEM eÂitimini destekleyecek
motivasyona sahiptirler, ancak etkili bir STEM eÂitimi için velilerin ve öÂretmenlerin bilgi ve
desteÂe ihtiyaçlarÍ bulunmaktadÍr.
Bu çalÍómada öÂrencilerin mühendislik tasarÍmÍnÍ kullanmalarÍ üzerinde çalÍómalar
gerçekleótirilmiótir. Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuklar hem bilim insanÍ hem de
mühendis gibi çalÍómalar gerçekleótirebilir, inóaat ióleri ile uÂraóabilirler (Alade, Lauricalle,
Beaudoin-Ryan ve Wartella, 2016). Torres-Crospe, Kraatz & Pallansch (2014) okul öncesi
çocuklar için düzenlediÂi yaz STEM kampÍnda, Bagiati ve Evangelou (2015) ise okul öncesi
çocuklar için hazÍrladÍÂÍ programda mühendisliÂe vurgu yapmÍótÍr. Adagideli ve Ader
(2014) çocuklarÍn plan yapmalarÍ, izleme, kontrol etme ve deÂerlendirme gibi süreçle ilgili
becerilerinin geliótirilmesi gerekli olduÂunu belirtmektedir. Bu çalÍómada yapÍlan
uygulamalardan sonra öÂrencilerin görüólerine göre mühendislik tasarÍm döngülerinden
ürün elde etme, test etme, prototip oluóturma, olasÍ çözüm üretme, problemi tanÍmlama
aóamalarÍnÍn büyük oranda gerçekleótiÂi, deÂerlendirme aóamasÍnÍn biraz gerçekleótiÂi
görülmektedir. Bu durum öÂrencilerin deÂerlendirme aóamasÍnÍ daha az içselleótirdiÂi
anlamÍna gelebilir. DeÂerlendirme ile geliómeler özellikle dördüncü uygulamadan sonra
geliómeye baólamÍótÍr. ÖÂretmen görüólerine göre STEM eÂitimi ile çocuklar mühendislik
becerileri kazanmÍó ve tasarÍm çizme becerileri geliómiótir. ÖÂrencilerin ürün oluóturma
öncesinde ürüne yönelik tasarÍm çizmeleri, tasarÍmlarÍnÍ detaylandÍrmalarÍ ve çizimlerine
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yönelik prototip oluóturmalarÍ zamanÍ daha iyi yönetmelerini saÂlamÍó, özgüvenlerini
artÍrmÍótÍr. STEM eÂitimi okul öncesi çaÂÍndan baólayarak öÂrencilerin mühendislik
becerileri kazanmalarÍnÍ ve tasarÍm odaklÍ düóünmelerini saÂlayacak ve onlarÍ üreten
bireyler haline getirecektir.
STEM eÂitimi öÂrencilerin bilgilerini ürüne dönüótürme fÍrsatÍ saÂlamaktadÍr. Ürüne
dönüótürme sürecinde öÂrenciler tasarÍm çizimleri yapmÍólardÍr. ÖÂrencilerin bir kÍsmÍ
tasarÍmlarÍnÍ ürüne dönüótürmüó, dönüótüremeyenler ise çözüm üretme ve malzemeleri
verimli kullanma hususunda sorun yaóamÍólardÍr. ÖÂretmen görüólerine göre ürün
oluóturma sürecinde, çocuklarÍn yönerge olmaksÍzÍn kendi tasarÍmlarÍnÍ çizmeleri,
tasarÍmlarÍnÍ ürüne dönüótürmeleri ve ortaya koyduklarÍ ürünün ióe yararlÍlÍÂÍnÍ test
etmeleri onlarÍn kendilerine olan güvenlerini artÍrmÍótÍr. Uygulanan etkinlikler çocuklarÍn
ince ve kaba motor becerilerini geliótirmió ve el-göz koordinasyonlarÍnÍ olumlu yönde
etkilemiótir.
ÖÂrencilerin yaptÍklarÍ uygulamalarÍ çoÂunlukla fen bilimleri ve mühendislik ile
iliókilendirdiÂi, bu durumun yapÍlan etkinliklerin doÂasÍ gereÂi fen bilimleri ve
mühendislikle iliókili olmasÍndan kaynaklandÍÂÍ görülmektedir. Fen bilimleri ve
mühendisliÂi 21. YüzyÍl becerileri ile iliókilendirme izlemektedir. Etkinlikler sÍrasÍnda
öÂrencilerin birbirleri ile sürekli iletióim halinde olmalarÍnÍn ve yeni tanÍótÍklarÍ mühendislik
alanÍna ilgi duymalarÍnÍn bu durumda etkili olduÂu söylenebilir. Stoll ve diÂerleri (2012)
basit araçlarÍn kullanÍldÍÂÍ etkinliklere katÍlan çocuklarÍn problem çözme becerilerinin
yüksek olduÂunu belirtmektedir. Basit malzemelerin kullanÍldÍÂÍ bu çalÍómada öÂrencilerin
STEM uygulamalarÍ sÍrasÍnda 21. YüzyÍl becerilerinin geliótiÂi gözlenmiótir. ÖÂrenciler grup
arkadaólarÍ ile birlikte çalÍóÍrken karóÍlaótÍklarÍ sorunlarÍ tanÍmlamÍó, birbirleriyle
yardÍmlaómÍó, sorunlarÍn çözümünde doÂru materyalleri kullanmÍó, sorunlara çözüm
aramak ve çözümlere karar vermek için ióbirliÂi ve eleótirel düóünme becerilerini
kullanmÍólardÍr. Literatürde de okul öncesi dönemde STEM eÂitiminin bu çalÍómayla aynÍ
yönde, çocuklarda eleótirel düóünme, yaratÍcÍlÍk, ióbirliÂi yapma ve iletióim becerilerini
geliótirebileceÂi belirtilmektedir (Brophy, Klein, Portsmore ve Rogers, 2008; Moomaw ve
Davis, 2010). Bu becerilerin okul öncesi dönemde geliótirilmesi önemlidir, çünkü bu destek
gelecekte özellikle fen ve matematikteki akademik baóarÍlarÍnÍ olumlu olarak etkilemektedir
(Katz, 2010; Milford ve Tippet, 2015).
Aktaó Arnas (2003) ve Küçükturan (2005) okul öncesindeki çocuklarÍn günlük yaóamda
karóÍlaótÍklarÍ olaylarÍn nedenleri ve sonuçlarÍ arasÍnda ilióki kurmaya çalÍótÍklarÍnÍ, bunun
için sürekli soru sorduklarÍnÍ belirtmiólerdir. Bu çalÍómada STEM eÂitimi uygulamalarÍnÍn
özellikle mühendislik tasarÍm döngüsü sÍrasÍnda orijinal fikirler sunup farklÍ düóüncelerden
ortaya çÍkan alternatif çözüm önerilerini deÂerlendirmeleri çocuklarda yaratÍcÍlÍk ve iletióim
kurma becerilerini geliótirmiótir. Okul öncesi dönemde STEM uygulamalarÍ çocuklarÍn
biliósel gelióimlerine destek olmaktadÍr (NSTA, 2014). ÖÂretmen görüólerine göre de
etkinliklerin grup etkinliÂi óeklinde yapÍlmasÍ malzeme paylaóÍmÍ, grup içerisindeki farklÍ
düóünceleri dinleme, kendini ifade etme, fikirlerin farklÍlÍÂÍndan yararlanarak ürünü
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geliótirme, gruplar arasÍ yardÍmlaóma ve birbirine danÍóma davranÍólarÍnÍ ön plana
çÍkarmÍótÍr.
YapÍlan uygulamalarda malzemeleri etkili kullanabilen öÂrencilerin uygulamalarÍ kolay
bulduÂu, zor bulanlarÍn ise malzemelerin kullanÍmÍ hususunda zorlandÍklarÍ tespit
edilmiótir. ÖÂrenciler STEM uygulamalarÍ sÍrasÍnda ve prototip çizimi sürecince en çok
farklÍ renkte boya talep etmiólerdir. Bu durum onlarÍn merak ve hayal gücüne sahip olmalarÍ
ve özgün tasarÍmlar yapma isteklerinden kaynaklanmaktadÍr. BoyayÍ çubuk talebi izlemiótir.
Bunun nedeni ise çubuklarÍ daha saÂlam yapÍlar için kullanmak istekleri olarak söylenebilir.
Fen etkinliklerinde çocuklar sÍrasÍnda bilimsel süreç becerileri basamaklarÍnÍ kullanma,
gerekli malzemeleri ve araç-gereçleri kullanma, analitik düóünme vb. deneyimler
kazanabilmektedir (kahin ve YÍldÍrÍm, 2006; Ünal ve Aral, 2010). Bu çalÍómada fen temelli
etkinliklerin STEM eÂitimi yaklaóÍmÍyla birlikte kullanÍlmasÍ okul öncesi çocuklarÍnda bu
becerilerin pekiótirilmesini ve mühendisliÂe yönelik beceriler de kazanmasÍnÍ saÂlamÍótÍr.
Okul öncesinde uygulanan bu çalÍómada öÂrencilerin 21. YüzyÍl becerilerinin geliótiÂi
gözlendiÂi için özellikle 5 yaó grubunda biliósel kazanÍmlarÍn STEM eÂitimi uygulamalarÍ ile
gerçekleótirilmesi büyük yarar saÂlayacaktÍr. ÖÂrencilerin derse yönelik motivasyon ve
tutumlarÍ ders baóarÍsÍnÍ da artÍrabilmektedir. DolayÍsÍyla STEM eÂitimi derse yönelik
motivasyon ve tutumu deÂiótirmek için uygulayÍcÍlar tarafÍndan kullanÍlabilir. Bu araótÍrma
okul öncesi 5 yaó grubunda gerçekleótirilmiótir. AraótÍrmacÍlarÍn okul öncesinde diÂer yaó
seviyelerinde de STEM eÂitimi uygulamalarÍ önerilmektedir. AyrÍca STEM eÂitiminin çeóitli
deÂiókenler açÍsÍndan deÂerlendirilmesi okul öncesindeki literatüre katkÍ saÂlayacaktÍr.
STEM eÂitimi ile öÂrencilerin mühendislik süreçlerini kurgulayabildikleri ve sadece bilgi
kazanÍmÍ deÂil aynÍ zamanda kendileri ürün elde edebildiÂi ve öÂrencilerde birçok
geliómeye sebep olduÂu görülmektedir. Üreten bireylerin yetiótirilmesi açÍsÍndan Okul
öncesi eÂitimde STEM eÂitimi uygulamalarÍnÍn zorunlu hale getirilmesine yönelik
politikalar belirlenmesi gerekmektedir. AyrÍca McClure ve diÂerlerinin (2017) belirttiÂi gibi
okul öncesi öÂretmenlerinin, küçük çocuklarÍ gelióimlerine uygun STEM eÂitimine etkili bir
óekilde angaje etmek için hizmet içi eÂitim ve mesleki gelióim faaliyetlerine ihtiyaçlarÍ
bulunmaktadÍr. Bu çalÍómada mühendislik tabanlÍ fen aktiviteleri gerçekleótirilmiótir.
AraótÍrmacÍlarÍn çeóitli disiplinlerde aktiviteleri çeóitlendirmeleri tavsiye edilmektedir. Bu
araótÍrma okul öncesi 5 yaó grubu öÂrencileri, öÂretmenleri, velilerinin görüóleri ve
uygulanan etkinliklerle sÍnÍrlÍdÍr.
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