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Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.
2001-2007 yılları arasında ODTÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen
Bilgisi Öğretmenliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.
TEGV’de proje koordinatörlüğü ve ölçme değerlendirme koordinatörlüğü
görevlerini yürüttü. Öğretmen Akademisi Vakfı’nda (ÖRAV) 6 yıldan
fazla bir süre öğretmenler ve eğitim alanında çalışan diğer kişiler için
eğitim programları hazırlanmasında görev aldı ve Türkiye’nin dört bir
yanında çok sayıda öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarıyla paylaşım fırsatı
buldu. Eğitim alanındaki pek çok sivil toplum kuruluşu ve kurumu için
eğitim projelerinde danışmanlık yaptı. Halen Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı
altında eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklarla, gençlerle,
öğretmenlerle paylaşımda bulunma fırsatını kaçırmıyor ve büyük bir
heyecan ve merakla öğrenmeye devam ediyor...
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GİRİŞ
Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, 2011 – 2016 yılları arasında Toplum Gönüllüleri
Vakfı ve Bayer Türk ortaklığıyla yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir.
Projede gönüllü üniversite öğrencisi gençlerin ve ilköğretim öğrencilerinin bilim
okuryazarlığını desteklemek amaçlanmıştır.
Proje ile önce proje gönüllüsü olan gençlere, sonra da gençler aracılığıyla çocuklara
bilimi sevdirmek, bilimsel etkinliklerde bulunabilmek için mutlaka laboratuvarlara
ihtiyaç duyulmadığını göstermek, bilimin günlük hayatımızın bir parçası
olduğunu hissettirmek, bilimsel etkinliklerin temelinde merak etmenin ve soru
sormanın yattığını fark ettirmek amaçlanmıştır.
“Bilim Tohumları Ekibi Projesi”, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bayer Türk’ün
2011 yılından bu yana birlikte yürüttüğü Bayer Genç Bilim Elçileri Projesinin
(BGBE), Bayer’in Türkiye’deki 60. yıldönümü vesilesiyle özel olarak geliştirilen bir
uzantısı olarak 2014 Mart ayında hayata geçirilmiştir. Proje ile, Türkiye’nin yedi
bölgesinden toplam yirmi farklı ilde kırsal bölgelerde yaşayan çocuklarla bilim
okuryazarlığı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında, iki proje aynı çatı altında birleştirilerek Bayer Genç Bilim Elçileri
ve Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Bilim Tohumları Ekibi adı altında üniversite
öğrencisi gönüllü gençler aracılığıyla çocuklarla buluşmaya ve bilimi sevdirmek
adına etkinlikler düzenlemeye devam edilmiştir.
Bu raporla, projenin gerekçesi, kavramsal altyapısı, tasarımı, 5 yıllık süreçte
izlediği yol, çıktıları ve etkisi özetlenmekte ve projenin ilköğretim öğrencilerinin
bilim okuryazarlığına katkısını artırmak için öneriler sunulmaktadır.
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FEN EĞİTİMİ VE BİLİM
OKURYAZARLIĞI
Bilim ve teknoloji tüm çağdaş toplumların en önemli unsurlarındandır.
Bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler, hem ekonomik büyüme ve refah
temelinde hem de çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelişme için önem
taşımaktadır. Bu alanlarda alınan kararlar ve uygulamaların ise yerel, bölgesel,
ulusal ve küresel etkileri olmaktadır.
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Demokratik toplumlarda tüm yurttaşların bilim ve teknoloji alanı uzmanı
olmasalar bile bu alanlarda fikir yürütebilecek, alınan kararların etkilerini
sorgulayabilecek, bu alandaki tartışmalara ve karar alma süreçlerine katkıda
bulunabilecek yetkinliklerinin olması beklenmektedir. Bunun için, Fen ve
Teknoloji eğitiminin, bazı temel bilgilerin ezberlenmesini gerektiren değil,
sorumlu birer birey olmaları için çocuklara temel becerileri kazandıran bir
süreç olarak yapılandırılması gerekmektedir. Bu ise bizi doğrudan bilim okur
yazarlığı kavramına götürmektedir. Bu nedenle, temel fen eğitiminin, tüm
öğrencilere, fen ve teknoloji alanındaki temel bilgileri sunmanın yanı sıra, bilim
okuryazarlığı becerisini de kazandırması gerekmektedir.
Bugün dünyanın neresine gidilirse gidilsin bilim okuryazarlığının fen
eğitiminin ortak amacı haline geldiği görülmektedir. Bilim okuryazarlığı
kavramıyla ilişkili olarak, bilimin doğasının ve toplumsal dinamiklerle
karşılıklı ilişkilerinin anlaşılması pek çok eğitim reformu belgesinde
vurgulanmaktadır. Millar ve Osborne (Osborne, 2007) “Beyond 2000:
Science Education for the Future” isimli raporunda bundan yaklaşık 16
yıl önce dahi, fen eğitiminin birincil ve aleni amacının, kariyer planları ve
yetenekleri ne olursa olsun genç insanlara bilim okuryazarlığı kazandırmak
olduğunu belirtmişlerdir. Hızla değişen dünyamızda bilim okuryazarlığı
ve bilimsel düşünme becerileri bireylerin sahip olması zorunlu beceriler
olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde fen eğitiminin başlıca amaçları arasında
bilimin doğasının, toplumsal dinamiklerle ve günlük hayattaki rolünün ve
etkisinin anlaşılmasıyla bilim okuryazarlığının toplumsal olarak kazanılması
yer almaktadır. Uluslararası raporların yanı sıra ülkemizde de 2004’te
başlayan eğitim reformu çalışmaları kapsamında Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı’nın vizyonunun; bireysel farklılıkları ne olursa olsun
bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi olduğu
belirtilmektedir (MEB, 2005).
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On yıllar boyunca fen eğitiminin amacı sorgulanırken çok net bir ayrım ortaya
çıkmıştır. Bu ayrımda ilk yaklaşım geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için
fen eğitimine vurgu yaparken diğeri geleceğin yurttaşları için fen eğitimine
odaklanmaktadır. Bu ayrım verilen eğitimin içeriğini bir yanda konu ve
içerik ağırlıklı olarak tasarlamak diğer yanda ise bilimsel bilgi ve becerileri
günlük hayat durumlarında kullanmak olarak farklılaştırmaktadır (Lederman,
Lederman, & Antink, 2013). Bilim okuryazarlığının bir parçası olarak bilimsel
bilgi ve becerileri günlük hayat durumlarında kullanmak hem günümüz
müfredat reformu çalışmalarının hem de uluslararası değerlendirmelerin
odağında yer almaktadır. OECD’nin (Organisation for Economic Co-operation
and Development - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ) 2000 yılından
beri yürüttüğü ve sonuncusu 2012’de yapılan PISA sınavıyla (Programme
for International Student Assessment - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı) 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, fen ve okuma alanlarındaki
becerilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Fen alanında ise temel bilimsel içerik
bilgisinin kullanılacağı bilim okuryazarlığı kapsamında ele alınabilecek
standartlara uyan bir değerlendirme yapılmaktadır. İlk olarak OECD üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirilen PISA sınavlarına, son yıllarda OECD ülkelerinin
yanı sıra pek çok ülke de katılmaktadır. Sınava katılan ülkeler PISA sonuçlarını
kendi eğitim sistemlerini değerlendirmek için bir referans olarak görmektedir.
PISA’nın uluslararası bir referans olmasının en önemli nedenlerinden biri,
ölçtüğü becerilerin doğrudan ekonomik üretkenlikle ilgili olmasıdır. PISA’da
Matematik, Fen ve Okuma temel becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme,
analiz, muhakeme, sentez ve yaratıcılık gibi üst
düzey düşünme becerileri de ölçülmektedir. Bir
başka deyişle 15 yaş gençlerinin gerçek hayatta
karşılaşabilecekleri problemlere ve durumlara
ne kadar hazır oldukları belirlenmektedir.
Fen alanında PISA, öğrencilerden soruları
tanımlamalarını bilimsel olguları açıklamalarını
ve bilimsel verileri kullanmalarını beklemektedir
(Şirin & Vatanartıran, 2014).
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Fen alanında ölçülmek istenen beceriler bilim okuryazarlığı kavramı
ile doğrudan ilişkili olan aşağıdaki becerilerdir:
· Bilimsel durumları ayırt etmek
· Olguları bilimsel olarak açıklamak
· Bilimsel kanıtları kullanmak
· Bilimsel araştırma kavramını anlamak
· Bilimsel delil ve sonuçları yorumlamak

2013 yılında gerçekleştirilen son PISA sınavı sonuçlarına bakacak olursak,
Türkiye’de 15 yaş grubu gençlerin fen alanında sahip olduğu bilgi ve
becerilerin en temel bilgi seviyesinde kaldığı görülmektedir. Bu sonuçlar,
bilimsel düşünce ve bilimsel düşünce (yükleme bağlanmıyor) için gerekli bilgi
ve becerileri öğrencilerimize kazandıramadığımıza işaret etmektedir (Şirin &
Vatanartıran, 2014).
Tüm dünyada yıllar boyunca, fen öğretimi ve öğreniminin kalitesini
iyileştirmek adına sayısız müfredat ve öğretim modeli hazırlanmıştır. Sonuçta
bu modellerin tümü bilim okuryazarlığı kavramıyla ilintilendirilmiştir
(McFarlane, 2013). Kökeni 1950’lere dayanan bilim okuryazarlığı kavramı,
geniş bilimsel bilgiye sahip olmaktan fen eğitiminin belli bir amacı olmaya
kadar çok farklı anlamlarda kullanılmıştır (Bybee, 1997). Hâlâ da bilim
okuryazarlığı kavramının kapsamı ve standartları konusunda tartışmalar
sürmektedir. Ancak tanımlamalar ve kapsamlar farklılıklar gösterse de bilim
okuryazarlığı ile kastedilen bilimi meslek alanı olarak seçmemiş sıradan
yurttaşların bilimle ilgili temel bilgilere sahip olması ve karşılaştığı durumları
sorgulayabilmesi, fikir yürütebilmesi olarak kabul edilebilir (DeBoer, 2000).
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Bilimin doğasının ve bilimsel sorgulamanın kavranışının, günümüz “bilim
okuryazarlığı” sloganının son derece önemli ve gerekli bileşenleri olduğuna
inanılmaktadır (Lederman, Lederman & Antink, 2013). Bilimin doğası ifadesi
genel olarak bilimin epistemolojisine; bir bilme biçimi olarak bilim ya da
bilimsel bilginin oluşumunun doğasında var olan değerler ve inançlara
atfedilir (Liu & Lederman, 2007).
NSTA (National Science Teachers Association - Amerika Ulusal Fen
Öğretmenleri Birliği) bilim okuryazarı bireyin karakteristik özelliklerini
aşağıdaki gibi listelemiştir (Alıntı, Bilimin Doğası ve Öğretimi, 2009, Doğan,
Çakıroğlu, Bilican & Çavuş):

1. Dünyanın doğal yapısını merak eder.
2. Katıldığı araştırmalarda elindeki verilerin anlam, önem ve
çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.
3. Evreni araştırırken şüphe, mantıklı düşünme ve yaratıcılığı ile
seçtiği yöntemleri birlikte uygular.
4. Günlük kararlarında veya karşılaştığı problemleri çözerken
bilim, teknoloji ve etik değer kavramlarını kullanır.
5. Bilimsel problem çözümüne ve bilimsel araştırmalara değer
verir.
6. Bilimsel ve teknolojik bilgileri öğrenir, analiz eder ve günlük
hayatta kullanır.
7. Bilimsel ve teknolojik kanıtlar ile kişisel görüşleri, güvenilirgüvenilmez bilgiyi birbirinden ayırt eder.
8. Yeni kanıtlara, bilimsel ve teknolojik bilginin deneyselliğine
açıktır
9. Bilim ve teknolojinin insan çabası olduğunu bilir.
-6-
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10. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yararlarını bilir.
11. Bilim, teknoloji ve toplumun kendi aralarındaki etkileşimini
analiz eder.
12. Bilim ve teknolojinin politik, ekonomik ve etik safhalarını
kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirir.
13. Bilim ve teknolojinin geçerliliği için test edilebilir doğal olgular
önerir.
Osborne’a (2007) göre, bilim okuryazarlığını teşvik etmek için fen eğitiminin
4 bileşeni olmalıdır: öğrencilerin bilimsel bilgi ve kavramları anlamalarını ve
öğrenmelerini kapsayan kavramsal bileşen, öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bilişsel bileşen, öğrencilerin bilimin
epistemolojisini anlamasını hedefleyen bilimle ilgili fikirler bileşeni ve
öğrencileri aktif kılan ve uyaran bir öğrenme deneyimi sunarak işbirliği
içinde çalışma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen sosyal ve duyuşsal bileşen.
Bilim okuryazarlığı sadece temel bilimsel kavramları öğrenmeyi değil; aynı
zamanda bilimin doğasını, bilimin amacını, bilimsel bilginin zaman içinde
gelişmesini, bilim insanlarının çalışmalarını ve birbirleriyle etkileşimlerini de
kapsadığı için, epistemolojik kavrayış bu alandaki araştırmacı ve eğitimcilerin
özel olarak ilgisini çekmektedir. Bilimin epistemolojisinin kavranması, daha
etkili fen öğrenimini, sonraki yaşamda bilimsel bilginin daha etkin bir şekilde
kullanımını ve öğrencilerin bir insan çabası olarak bilimi takdirini de olumlu
yönde etkilemektedir (Driver, Leach, Miller & Scott, 1996). Epistemolojik
inanışların fen eğitiminin odağında olmasının nedeni bu inanışların öğrenmeye
ve fen derslerine yönelik tutuma etkisinin olduğuna inanılmasından
kaynaklanmaktadır (Hofer&Pintrich, 1997; Tsai, 1998; 1999). Bu çalışmaların
bulguları, anlamlı fen öğrenimi için, öğrencilerin epistemolojik inanışlarının
geliştirilmesi gerektiğini önermektedir. McFarlane de benzer şekilde (2013)
Fen Eğitiminde, çocuklara bilim okuryazarlığı yetkinliği kazandırabilmek
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için, farklı düşünme yolları olabileceğini ve bilimsel çalışmalarda farklı farklı
yollar izlenebileceğini, bilimin farklı kültür, geçmişlerden gelen farklı bilimsel
düşünme yolları kullanan insanların işbirliğine dayalı; uzlaşı üzerine inşa
edilen bir disiplin olduğunu öğretmek/yaşatmak gerektiğini söylemektedir.
Çocuklara, bilimin özünde yaşamın ta kendisi ve yaşama dair süreçler olduğu
öğretilmelidir.

Öğrencilerin bilimin epistemolojisine dair inanışları bilimi nasıl
algıladıklarını; bilimle ilgili etkinlikleri nasıl yorumladıklarını,
fen öğrenimlerini ve hatta kariyer seçimlerini bile etkilemektedir.
Dolayısıyla, öğrencilerin bilimi nasıl algıladıklarını; bilimin
amacı ve kendi yaşamlarıyla ilişkisini nasıl gördüklerini
araştırmak önem taşımaktadır (Boujoude & Abd-El_Khalick,
1995). Aynı zamanda fen eğitimi alanındaki araştırmalar,
bilimin epistemolojisinin çok yönlü olarak kavranmasının fen
derslerindeki başarıyı ve öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini
ortaya koymaktadır (Schommer, 1994; Songer & Linn, 1991; Tsai,
2000, Uysal, 2010).

Fen öğrenimini ve epistemolojik inanışları etkileyen bir başka faktör de
öğrenme ortamının nasıl yapılandırıldığıdır. Daha çok sorgulama ve diğer
öğrencilerle işbirliği olanağı verilen, kontrolün sadece öğretici olmadığı,
bilimsel bilgiye dair katı kesinliğin sunulmadığı öğrenme ortamlarının, derse
yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği raporlanmıştır. (Yılmaz-Tüzün,
Çakıroğlu,&Boone, 2006). Tsai (1999, 2000) benzer şekilde öğrencilerin bilimle
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ilgili epistemoljik inanışlarını, öğrenme ortamlarının nasıl yapılandırıldığını ve
fen öğrenmeleri arasında ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar yürütmüştür.
Valanides ve Angeli (2005), öğrencilere birlikte işbirliği içinde çalışma,
fikirlerini paylaşabilme ve inanışlarını gözden geçirme olanağı sunulursa,
bilime dair epistemolojik inanışlarının değişebileceğini öne sürmektedir.
Öğrencilerin sınıf ortamındaki yaşantıları, bilimle ilgili epistemolojik
inanışlarının temelini oluşturabilir. Öğretmen merkezli bir öğrenme ortamında,
verilen yönergeleri takip ederek öğretmenden gelen bilgiyi kesin ve değişmez
bilgi olarak alan, yorum yapmasına, sorgulamasına fırsat tanınmayan öğrenciler,
bilimsel bilginin de kesin ve değişmez gerçeklerden oluştuğunu, bu bilgilere
tanımlanmış adımlardan gidilerek ulaşıldığını, bilimsel bilginin oluşumunda
yaratıcılık ve hayal gücüne yer olmadığını düşünebilirler. Dolayısıyla, fen
öğrenme ortamlarında öğrencilere, sorgulayarak yaratıcılıklarını kullanarak
işbirliği içinde çalışarak, akranlarıyla ve öğretmenle tartışmalara katılarak
bilgiyi yapılandırabilecekleri bir ortam sunulmalıdır (Uysal, 2010).
Öğrencilerin fen/bilim öğreniminde epistemolojik inanışları hayati önem
taşıdığından, müfredat geliştirme süreçlerinde bu alana dair kazanımlara yer
verilmekte ve öğrencilerin ilkokul yıllarından itibaren bilim, bilimin doğası,
bilim insanı ve bilimsel bilginin gelişimine dair inanışları geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Tüm öğrencilerin bilim okuryazarı bireyler olmasını hedefleyen
2004 Fen ve Teknoloji Programı’nın genel amaçlarında da bu belirtilmiştir.
Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi de 2004 Eğitim Reformu çerçevesinde
hazırlanan, yapılandırmacı yaklaşıma göre tasarlanan ve tüm bireylerin bilim
okuryazarı olmasını hedefleyen Fen Bilimleri programının önerdiği biçimde,
yöntem ve içeriğiyle, çocukların sorgulama, işbirliği içinde çalışma, kavramları
günlük hayatla ilişkilendirme becerilerini kullanmalarını gerektiren, eğlenceli
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bir öğrenme deneyimi sunarak hem bilime yönelik ilgi ve meraklarını canlı
tutmak, hem de fen derslerine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemek
üzere hazırlanmıştır.
Program, okul programı dışında, bir okul dışı etkinliği
olarak sunulmaktadır. 2 günlük programda yer alan farklı
bilim etkinlikleri, çocukların deney yapmalarını, veri
toplamalarını, gözlem yapmalarını, bulguları ve kanıtları
kullanmalarını, çıkarımlarda bulunmalarını, tartışmalarını,
birlikte işbirliği içinde çalışmalarını sağlayacak şekilde
yapılandırılmıştır. Oyun, eğlenerek öğrenme ve günlük
hayatla ilişkilendirme programın esaslarındandır.
Dolayısıyla öğrenme ortamı, epistemolojik inanışlarını
olumlu yönde etkileyebilecek bir kurguya sahiptir. Ancak
çalışmanın gönülllük esasına dayanması ve kısa süreli
olması en önemli kısıtlardır. Yöntem olarak öğrencilerin
bilimin epistemolojisiyle ilgili inanışlarını etkilemede
kısmen de olsa etkili olabilir. Kısıtları dolayısıyla bu
etkiyi ölçmek mümkün olmasa da öğrenme ortamdaki
epistemolojik inanışlara ve fen alanında öğrenmeye
ilişkin literatüre dayanarak, projedeki öğrenme ortamı kurgusu fen öğrenme
ortamlarının düzenlenmesinde bir örnek teşkil edebilir. Bir başka nokta ise
genel olarak fen eğitiminin, öğrenciler tarafından bu alanda kariyer seçmek
için önemli olduğuna dair algılarıdır. Genel olarak fen/bilim öğreniminin
daha başarılı, elit bir grup öğrenci için olduğu görüşü hakimdir. Gelecekte bu
alanda kariyer planlayamayan ya da görece “daha az başarılı” öğrencilerin
fen/bilim öğrenimi göz ardı edilir. Dolayısıyla her ne kadar MEB tarafından
belirlenen standartlarla ve eğitim reformlarıyla tüm öğrencilerin bilim
okuryazarı olması hedeflense de gerçekte azınlıkta kalan bir grup bu alanda
teşvik edilir. Geriye kalan ve aslında çoğunlukta bulunan öğrenci grubu ise
bilimi ve bilimle kendi günlük hayatlarının ilişkisini bir yabancı gibi dışarıdan
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izler. Oysa ki, bilim okuryazarlığının tüm yurttaşların sahip olması ve
günlük yaşamda karar süreçlerinde kullanması beklenen bir yeterlilik olduğu
vurgulanmaktadır. Bu projeyle, MEB’in başlatmış olduğu eğitim reformu
Türkiye’nin dört bir yanında şehir ve kırsal bölgelerde öğrenim görmekte
olan ilköğretim öğrencilerinin bilimin doğasına ilişkin görüş kazanmalarının,
bilimin günlük yaşamla ilişkisini fark etmelerinin, eğlenceli bilimsel etkinlikler
gerçekleştirerek fen dersleri ve bilimle ilgili olumlu algı geliştirmelerinin,
bilime yönelik merak duymalarını sağlamanın ve bilim okuryazarlığı
becerilerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.
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BAYER GENÇ BİLİM
ELÇİLERİ PROJESİ
Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi çocukların doğaya ve etraflarındaki her şeye
doğal bir merak duyması ve merakın da öğrenmenin en önemli tetikleyicisi
olduğu gerçeğinden yola çıkılarak tasarlanmıştır.
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İki gün olarak planlanan bu çalışmayla çocukların bu doğal dürtüyü
kullanarak bilimsel çalışmalara merak duymalarını, bilimin sadece laboratuar
ya da çok özel ortamlarında büyük bir ciddiyetle bilim insanlarının yürüttüğü
çalışmalardan ibaret olmadığını, çok basit araç gereçlerle yapılabileceğini
görmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda çocukların bilim okuryazarlığının bir parçası
olan bilimin doğasıyla ilgili fikir sahibi olmalarına katkıda bulunmak için,
farklı etkinlikler yoluyla gözlem yapma, veri toplama, gözlem ve verileri
sistematik bir biçimde kaydetme, tahminlerde bulunma, tahminleri test
etme, tartışma, araştırma, düşünme, fikir yürütme, fikirleri uygulama, hayal
gücü ve yaratıcılığı kullanma ve çıkarımlarda bulunmayı deneyimlemeleri
sağlanmaktadır.
Bunların yanı sıra çalışmanın diğer hedefleri şunlardır:

· Doğal dünyayı öğrenmek ve anlamak için heyecan duymalarını
sağlamak,
· Bilimsel ve teknolojik olaylara yönelik merak duygularını
geliştirmelerini teşvik etmek,
· Fen, teknoloji, toplum, çevre arasındaki etkileşimleri anlamalarını
sağlamak,
· Bilmeye, anlamaya, sorgulamaya, fikir yürütmeye istekli olmalarını
sağlamak,
· Bilim ve teknolojinin değerini takdir etmelerini sağlamak,
· Çocukları, insanlığa büyük katkı sağlayacak projeleri yapan
geleceğin bilim insanlarından biri olabileceklerine dair
yüreklendirmek.
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Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi 2011 yılında hayata geçmiştir. Projenin,
gönüllü üniversite öğrencisi gençler aracılığıyla çocukların bilim
okuryazarlığını geliştirmesi hedeflenmiştir. Projenin ilk yılında, çocuklar
için eğlenceli bilimsel deneylerden, oyunlardan ve çeşitli etkinliklerden
oluşan proje içeriği oluşturulmuş, bu etkinlikler çocuklar için bir
kitapçık haline getirilmiştir. Aynı zamanda etkinlikleri yürütebilmek
için gerekli olan yönergelerin yer aldığı gönüllü kitapçığı hazırlanmıştır.
Proje, çocuklarla ilk atölye çalışmalarının başlatıldığı 2011 Sonbahar
döneminden bu yana toplam 34 il 75 ilkokul ve ortaokulda olmak üzere
1731 Bilim Elçisi genç ve 9707 çocuğa ulaşmıştır.

Proje Etkinlikleri
Proje kapsamında, okul yönetimi ve öğretmenlerin desteği ile ortalama 10 genç
gönüllüden oluşan 8 farklı proje grubu, 8 ilköğretim okulunda gönüllülük
yapar. Proje etkinlikleri, haftalık ders saatleri göz önünde bulundurularak,
okullarda hafta içi veya hafta sonları yapılır.
Projenin uygulandığı okullarda, abla, ağabey ve birer rol model olan genç
toplum gönüllüleri, geliştirilen formel olmayan eğitim modülüyle çocukların
kişisel gelişimine destek olurlar.

Proje ekibinin oluşturulması
TOG tarafından proje koordinatörü ve içerik danışmanı belirlenir.
Projenin içeriği Fen Bilimleri ve Doğa Bilimleri alanında uzman
eğiticiler tarafından tasarlanmıştır.

-14-

BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ PROJESİ 5 YILLIK RAPOR (2011-2016)

Projedeki TOG gençlik örgütlenmelerinin
belirlenmesi
TOG sahasına açık çağrı yapılır ve başvurular toplanır. Proje
koordinatörü, eğitim ve saha departmanlarının desteğiyle proje
ekipleri belirlenir.

Eğitim modülünün geliştirilmesi
TOG Vakfı ve Bayer ortaklığında bir bilim okuryazarlığı eğitimi
tasarlanır. Eğitim, formel olmayan eğitim metotları kullanılarak
gerçekleştirilir. Formel olmayan eğitim metotları konusunda TOG,
bilgi ve deneyim sahibi bir örgüttür. Deneyimsel öğrenme döngüsü
de eğitimlerde bir araç olarak kullanılır.

Proje ekiplerinin eğitimi
Proje ekipleri, 6 günlük bir eğitime katılırlar. Bu eğitimde, çocuklara
yönelik tutum ve yaklaşım, bilim okuryazarlığının ne olduğu,
nasıl rol model olunacağı, bilim alanındaki gönüllü çalışmalar ve
kolaylaştırıcılık becerileri ana başlıkları oluşturur. Eğitim, proje
içeriğinin daha verimli bir aşamaya geçmesi için gerek duyulan
ihtiyaçlara göre tasarlanır.

Projenin uygulanacağı okulların belirlenmesi
Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteği ile proje okulları Toplum
Gönüllüleri Gençleri ile birlikte belirlenir.

Projedeki çocukların belirlenmesi
Eğitim modülü çocuklara, genç Toplum Gönüllüleri tarafından
2 haftalık dönemlerle uygulanır. Her dönemde 20 çocuk bilim
okuryazarlığı eğitimini alır. Toplamda, proje 12 haftada uygulanır.
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Bilim Okuryazarlığı Eğitimi
Proje içeriğinin en etkili şekilde çocuklara ulaşmasını sağlamak için proje
gönüllüsü gençlerle her yıl saha uygulamaları başlamadan önce 6 tam gün
süren Bilim Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda projenin
temel hedeflerinin içinde gönüllü gençlerin bilim okuryazarlığını desteklemek
ve bilimle ilgili epistemolojik inanışlarını sorgulamalarını sağlamak yer
almaktadır. Bu eğitimlerle gençlerin hem bilim okuryazarlığı konusunda hem
de çocuklarla çalışma konusunda bilgi sahibi olmaları ve beceri geliştirmeleri
sağlanmıştır. Eğitimlerde, bilim okuryazarlığı, çocuklarla çalışma ve iletişim,
Türkiye’de sivil toplum, gönüllülük gibi bölümler konunun uzmanı eğitimciler
tarafından gençlerle tartışılmıştır. Bilim Okuryazarlığı eğitimine katılan
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gençler, yerellerinde proje koordinatörü ile birlikte “Yerel Aktarım Atölyesi”
başlığı altında gerçekleştirilen çalışmalarla Bilim Okuryazarlığı Eğitiminde
elde ettikleri bilgi ve becerileri projenin gönüllüsü olmak isteyen diğer gençlere
aktarmışlardır.

Beş yılda toplam 31 farklı ilden 144 gence Bilim Okuryazarlığı eğitimi
verilmiştir. Projenin ilk 5 yılında gerçekleştirilen eğitimler, eğitim alan gönüllü
genç sayısı, gençlerin bulunduğu illere ilişkin veriler Tablo 1’de verilmektedir.

Proje yılı
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Eğitime Katılan
Gönüllü Sayısı
30
29
28

2014-2015

29

2015-2016

28

Gençlerin bulunduğu iller
Ankara, İzmir, İstanbul, Kars
Bolu, Edirne, İstanbul, Kars, Ordu, Osmaniye
Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Kırıkkale,
Kocaeli, Trabzon
Afyonkarahisar, Bandırma, Bartın, Konya, Nevşehir,
Siirt, Şırnak, Van
Antalya, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Kırklareli,
Eskişehir, Karabük, Tunceli
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BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ
PROJESİ BİLİM TOHUMLARI EKİBİ
2014 yılında, Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin bir uzantısı olarak Bilim
Tohumları Ekibi Projesi adıyla, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kırsalda
yaşayan çocuklara da ulaşabilmek amacıyla gezici bir birimle proje etkinlikleri
yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.
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Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin benzer yöntemi izlenerek Bilim Tohumları
Ekibi Projesi için de bir çocuk ve gönüllü kitabı hazırlanmıştır.
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Proje için tasarlanan mobil araç ile Türkiye’nin dört bir köşesinde 60 il 146
kırsal yerleşimde 13153 çocuk ile proje etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
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2015 yılında aynı amaç doğrultusunda uygulamalar yapan bu iki proje aynı
çatı altında birleştirilmiş, iki proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler bir
araya getirilmiş, çocuk ve gönüllüler için bir bütün halinde yeni kitapçıklar
oluşturulmuş ve proje, Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi ve Bayer Genç Bilim
Elçileri Projesi Bilim Tohumları Ekibi adıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde
çocuklarla buluşmaya devam etmiştir.
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PROJENİN YAKLAŞIMI ve
UYGULANIŞI
Projenin içeriği ve yöntemi çocukların etkin katılımına dayanan çocuk
merkezli bir yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Gençlerin çocuklarla buluştuğu
eğitimler, çocukların bilim okuryazarlığının bir parçası olan bilimin doğasını
anlayabilmeleri için yaratıcılık, tartışma, gözlem, soru sorma, sorgulama,
analiz etme, çıkarım yapma gibi becerilerini kullanabilecekleri bir öğrenme
ortamı sunmaktadır.
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Bu yaklaşım, proje gönüllüsü gençlerin ve birlikte çalıştıkları 4., 5., ve 6. sınıf
öğrencilerinin bilim okuryazarlığı düzeyini iki gün boyunca deneyimledikleri
etkinliklerle aşağıdaki alt kazanımlar doğrultusunda geliştirmeyi
hedeflemektedir:
· Doğayı anlamak ve doğa hakkında bilgi sahibi olmak için harekete
geçmek,
· Bilim ve teknolojiye merak duymak,
· Bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki ilişkileri anlamaya
çalışmak,
· Doğa olaylarıyla ilgili soru sormaya, sorgulamaya, anlamaya istekli
olmak,
· Bilim ve bilim insanlarıyla ilgili ön yargılarını sorgulamak,
· Bilim ve teknolojinin değerini takdir etmek.
Çocuklarla gerçekleştirilen eğitimde, gönüllülerin belirleyeceği gönüllü ve
çocuk kitapçığında yer alan etkinliklerden her iki gün için de 2-3 etkinlik
belirlenerek, bu etkinlikler çocukların bilimin doğasına ilişkin görüş ve
bilgilerini sorgulatmak ve geliştirmek amacıyla kullanılmıştır.
Etkinliklerin tamamı, çocukların aktif katılımlarını sağlayacak şekilde adım adım
planlanmış ve gönüllülere yol gösterici yönergeler tasarlanmıştır.
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Etkinlikler günlük hayattan gözlemlenebilir olgularla ilişkili, çocukların ilgisini
çekecek, eğlenceli etkinlikler olarak kurgulanmıştır. Her etkinlik, ilgili etkinliğin
bilimsel içeriğiyle ilgili günlük hayattan merak uyandırıcı bir soru ya da sorularla
başlanmakta ve çocuklar düşünmeye ve var olan bilgilerini sorgulamaya
ve paylaşımda bulunmaya teşvik edilmektedir. Daha sonra çocukların grup
çalışması yaparak gönüllülerin rehberliğinde etkinliği deneyimlemesi, gözlem
yapması, gözlemlerini kaydetmesi, arkadaşlarıyla tartışması beklenmektedir.
Etkinlik sırasında gönüllü kolaylaştırıcılar etkinlikle ilgili çeşitli sorular
yönelterek, çocukları etkinlik odağında tutmaya ve gözlemlerini, verilerini
sorgulamaya, yorumlamaya teşvik etmektedir. Etkinlik bitiminde çocukların
bulgularını paylaşması ve yorumlaması istenmekte, etkinliğin ilişkili
olduğu bilimsel kavram ya da kavramlarla gözlem ve yorumlamalarını
ilişkilendirmek için sorular aracığılıyla düşünmeleri ve paylaşımda bulunmaları
beklenmektedir. Her etkinlik sonunda, kolaylaştırıcı gönüllüler, çocukların
yorum ve paylaşımlarını toparlayarak çözümleme yapmaktadır. Etkinlik
aralarında konularla ilişkilendirilebilecek oyunlar oynanarak çocukların ilgi ve
motivasyonları korunmaya çalışılmaktadır. Gün sonlarında çocukların bireysel
ya da grup olarak o gün deneyimledikleri etkinlikleri poster, afiş, sunum, mektup
yoluyla paylaşmaları istenmekte ve öğrenilenlerin yeniden
gözden geçirilmesi sağlanmaktadır.
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Atölye çalışmaları için bazı standartlar belirlenmiş ve farklı gruplarla yapılan
tüm çalışmalarda bu standartlara uyulmuştur.
· Tüm atölye çalışmaları 16-20 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilir.
· Atölyelerde çocuklar 4-5 kişilik küçük gruplarda birlikte çalışırlar.
· Çocukların öğrenmelerini destekleyecek güvenli ve olumlu bir
atmosfer oluşturulur. Çocuklar kendilerini ne kadar güvende
hisseder, etkinliklerden ne kadar keyif alırlarsa o ölçüde öğrenir ve
birbirleriyle paylaşımda bulunurlar.
· Canlandırıcı oyunlar dikkat ve motivasyonu korumak ve artırmak
için etkinlik aralarında ve ihtiyaç duyuldukça diğer zamanlarda
kullanılır.
· Çocukların güvenliği için, etkinliklerde sıcak su ya da makas gibi
aletler kullanılırken mutlaka her gruba bir gönüllü kolaylaştırıcı
desteği sağlanır.
· Bilim Elçisi gönüllüleri atölye çalışmasının zaman yönetiminden
sorumludur.
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Uygulanan Etkinliklerin
İçerikleri
Deneyler
Deney 1: Çiçekler Su İçer mi?
Çocuklar bitkinin suyu nasıl emdiğini ve suyun taç yapraklara
kadar nasıl ulaştığını gözlemleyebilecek ve tüm canlılar için suyun
ne kadar büyük önem taşıdığını öğrenecekler.

Deney 2: Termometre Yapalım?
Bu deneyle çocuklar ısının etkisiyle sıvıların genleşmesini gözlemleyecek
ve günlük hayatta sıkça kullanılan termometrenin çalışma prensibini
anlayacaklar.

Deney 3: Sütün İçinde Dans Eden Renkler
Bu deneyle çocuklar sabunun sütün içindeki yağ moleküllerini
nasıl tuttuğunu gözlemleyecek ve sabunun temizlikteki işlevini
keşfedecek.

Deney 4: Çığlık Atan Balonlar
Bu deneyle çocuklar merkezcil kuvvetin yarattığı dairesel hareket
etkisini gözlemleyecek, hareketin farklı cisimler üzerindeki etkisini
karşılaştıracak ve aynı zamanda da sesin titreşim sonucunda oluştuğunu
fark edecekler.
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Deney 5: Siyah Gerçekten Siyah mı?
Bu deneyle çocuklar kromatografi denilen kimyasal ayrıştırma ve
analiz yönteminin nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını basit bir yolla
gözlemleyecek ve boyaların farklı renk maddelerinin karışımıyla elde
edildiğini fark edecek.

Deney 6: Ev Yapımı Dondurma
Bu deneyle çocuklar tuzun suyun donma noktasını düşürmesini
fark edecek. Ayrıca dondurma yapmak için kullandıkları karışımın
buz-tuz karışımına ısı vererek sıcaklığının düşüşünü ve donmasını
gözlemleyecek.

Deney 7: Yumurtayı Yüzdürebilir misiniz?
Bu deneyle çocuklar suyun kaldırma kuvvetini öğrenecek.

Deney 8: Bil Bakalım Yediğin Ne?
Bu deneyle amaçlanan tat alma ve koku alma duyularının birbiriyle
ilişkilerinin öğrenilmesidir.

Deney 9: Sihirli Peçete
Çocuklar bu deney sayesinde kapiler etki
kavramını öğrenecek.

Deney 10: Görünmez Kuvvet
Bu deney durgun elektrik kavramını anlatıyor ve elektrik yüklü
nesnelerin birbirini nasıl çektiğini ya da ittiğini canlandırıyor.
BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ PROJESİ 5 YILLIK RAPOR (2011-2016)
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Etkinlikler
Doğaya Bak
Kazanımlar: Çocukların içinde yaşadıkları doğal çevrenin farkına varması;
çeşitlilik olgusunu tanımaları; canlıların yaşamına dair temel bilgileri
edinmeleri.

Kağıt Uçaklar
Kazanımlar: Çocukların havanın yapısını tanıması, havanın boşluk olmadığı ve
aslında bir ağırlığı olduğunu öğrenmesi. Uçma kavramının ve sisteminin nasıl
gerçekleştiğinin ana hatlarıyla öğrenilmesi.
kaldırma

itki
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sürükleme

agırlık

Ay’da Yaşamak
Kazanımlar: Çocukların hem kütle ve yerçekimi kavramlarını
öğrenmesini hem de insan fizyolojisi özellikleri üzerine
düşünmelerini sağlamak. Çocukları hayal güçlerini
kullanmaya özendirmek.

Takımyıldızları Çizelim
Kazanımlar: Çocukların gökyüzünü ve yıldızları
tanımaları; gökyüzü gözlemi ve araştırma konusunda
istek ve meraklarının artmasının desteklenmesi.
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146

Kırsal
Yerleşim

İl

PROJE
ÖDÜLLERİ
2016 - Dünyanın en prestijli uluslararası iş ödülleri programı
Stevie Awards’tan “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi”
kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

2016 - The International CSR Excellence Awards kapsamında
bronz ödül sahibi oldu.

2015 - İngiltere’nin en saygın ödüllerinden biri olan Best
Business Awards’ta “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” seçildi.

2012 – Bayer’in en iyi projeleri ödüllendirdiği “Bayer Award for
Excellence in Communications” ödülünü almaya hak kazandı.
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BAYER GENÇ BİLİM
ELÇİLERİ PROJESİ İZLEME VE
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
İzleme Değerlendirme
Çalışmalarının Amacı
Projenin ilk 2 yılında, projenin belirlenen hedef ve kazanımlara ne ölçüde
ulaştığını belirlemek için proje süreci bir yıllık periyotlar halinde izlenmiş,
değerlendirme yapılmıştır.
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Değerlendirme sonuçları doğrultusunda gönüllü gençlerin aldığı Bilim
Okuryazarlığı Eğitiminin ve çocuklarla gerçekleştirilen atölye çalışmalarının
içerik, yöntem ve uygulanışında gerekli revizyonlar hayata geçirilmiş ve proje
içeriği son halini almıştır.

Yöntem ve Kullanılan
Araçlar
Projenin izleme değerlendirme çalışmaları hem nitel hem de nicel araştırma
yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, proje için geliştirilen
ölçekler, değerlendirme formları, saha ziyaretleri, eğitici eğitimi ve atölye
çalışmaları sırasında gözlemler, değerlendirme toplantıları veri toplamak için
kulllanılan araç ve yöntemlerdir.
Değerlendirme çalışmaları temel olarak iki ana başlıkta yürütülmüştür:
1. Bilim Okuryazarlığı Eğitimi ve projenin Toplum Gönüllüsü gençler
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
2. Çocuklarla, gönüllü gençlerin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen
2 günlük atölye çalışmalarının ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Bilim Okuryazarlığı eğitiminin amacı, katılımcı gençlerin bilim, bilimsel bilgi,
bilim insanı ve bilimsel çalışmalarla ilgili kavrayışlarını yansıtmalarına ve
tartışmalarına zemin hazırlamak, bilimle ilgili merak duymalarını sağlamak
ve ayrıca çocuklarla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarını yürütebilmeleri için
gerekli bilgileri edinmelerini ve beceri geliştirmelerini desteklemektir.
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Bu genel amaçlar doğrultusunda Bilim Okuryazarlığı Eğitimleri katılımcı
gençlerin aşağıdaki belirtilen kazanımları edinmeleri için bir öğrenme ortamı
olarak tasarlanmıştır:
· Bilimsel bilginin özelliklerini öğrenmek,
· Bilimsel bilgi ve araştırmalarla ilgili kavram yanılgılarını ve mitleri
fark etmek,
· Bilim insanı ve bilimsel çalışmalarla ilgili düşüncelerini
sorgulamalarına ve yeniden yapılandırmalarına destek olmak
· Doğa olaylarıyla ilgili soru sormak, sorgulamak ve anlamaya
çalışmak,
· Çocuklarla birlikte gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarında
yapacakları etkinlikleri deneyimlemek,
· Atölye çalışmalarının amacını ve kazanımlarını anlamak,
· Atölye çalışmalarının uygulama adımları hakkında bilgi sahibi
olmak,
· Proje sürecinde yararlanacakları Gönüllü Etkinlik Kitapçığını nasıl
kullanacaklarını öğrenmek,
· Çocuklarla iletişim konusunda örnek olaylar üzerinde çalışarak
iletişim becerilerini geliştirmek,
· Çalışılacak yaş grubundaki çocukların gelişimsel özelliklerini
öğrenmek,
· Çocukların seçme, iletişim kurma, ilişkilendirme, düşünme,
deneyimleme, keşfetme, sorgulama ve yanıtlar için araştırma yapma
olanağı bulduğu çocuk merkezli yaklaşımla ilgili bilgi edinmek ve
çocuk merkezli öğrenme ortamı kurgulamak için gerekli becerileri
kazanmak.
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Yukarıda sözü edilen kazanımların yanı sıra, proje gönüllüsü gençlerin
kavramsal çerçeveyi anlayabilmesini sağlamak için eğitimlerde iki tema
üzerinde daha durulmuştur; bunlardan ilki gönüllülük ikincisi de Toplum
Gönülleri Vakfı’dır. Bu iki başlığa ilişkin bilgi edinmeleri için ilgili başlıklar
çerçevesinde oluşturulan kazanımları temel alan oturumlar düzenlemiştir.
Bilim Okuryazarlığı Eğitimi’nin gönüllü gençler üzerindeki etkisini
değerlendirmek için, bağımsız bir izleme değerlendirme uzmanı, eğitimlerde
gözlem yapmış, eğitmen ekibi ile değerlendirme toplantıları düzenlenmiş ve
eğitim için gençlere uygulanmak üzere iki anket hazırlamıştır. Ayrıca, eğitimin
çocuklarla gerçekleştirilen atölye çalışmaları üzerindeki etkisine ilişkin
veri toplamak ve değerlendirme yapmak için gençlerle yarı yapılandırılmış
değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiş ve saha deneyimlerini düzenli
olarak paylaşmaları için Deneyim Paylaşımı Formu hazırlanmıştır.
Atölye çalışmalarının çocuklar üzerindeki etkisini izlemek ve değerlendirmek
için 4 araç kullanılmıştır. Bunlar:

A. Aylık Faaliyet Raporları: Bu teknik raporlar, atölye
çalışmalarını gerçekleştiren gençlerin her ay düzenli olarak
hazırladığı ve gerçekleştirilen atölye çalışması sayısı, çalışmalarda
kolaylaştırıcılık yapan gönüllü sayısı, çalışmalara katılan çocuk
sayısı gibi sayısal verilerin takip edildiği belgelerdir.

B. Deneyim Paylaşımı Formu: Projenin gönüllü gençler
üzerindeki etkisine dair veri toplama araçlarından biri olarak
kullanılan bu form, aynı zamanda kolaylaştırıcılık yapan gençlerin
atölye programı, ekip çalışması, çocuklarla yaşadıkları deneyimler
ve sonraki atölye çalışmaları için önerilerini paylaştıkları
formlardır.
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C. Posterler: Atölye çalışmalarının doğrudan çocuklar üzerindeki
etkisini araştırmak için kullanılan araçlardan biri katılımcı
çocukların atölye çalışmasının ilk günü sonunda yaşadıkları
öğrenme deneyimini yansıtmak için hazırladıkları posterlerdir.
Her atölye çalışması sonunda posterler gönüllü gençler tarafından
izleme değerlendirme uzmanına gönderilmektedir.

D. Mektuplar: Atölye çalışmalarının ikinci gününün sonunda,
çocukların bilim insanı algılarına ilişkin veri toplayabilmek
amacıyla “Nasıl bir bilim insanı olmak isterim?” konusunda bir
mektup yazmaları istenmektedir. Bu mektuplar da posterler gibi
çalışma sonunda izleme değerlendirme uzmanına iletilmektedir.
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İzleme ve Değerlendirme
Sonuçları
Projenin Gönüllü Gençler Üzerindeki
Etkisi
Projenin, gönüllü gençler üzerindeki etkisine ilişkin izleme değerlendirme
planı aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

Şekil 1. Bilim Okuryazarlığı Eğitimi Değerlendirme Planı
DEĞERLENDİRME PLANI

Program
tasarımı

Ön-test

1.Gün
Eğitimin
başlangıcı

2. Gün

Gençlerle günlük
değerlendirme
oturumları

3. Gün

4. Gün

Eğitmenlerle günlük
değerlendirme
toplantıları

5. Gün

Son-test

6. Gün
Eğitimin
sonu

Final değerlendirme
toplantısı (eğitmenler,
proje koordinatörü,
izleme değerlendirme
uzmanı ve proje
danışmanı ile)
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Değerlendirme Planı’nda görülen ön ve son test, Bilim Okuryazarlığı Eğitimi
için, gönüllü gençlerin bilgi, beceri ve görüşlerindeki değişimi nicel olarak
ölçmek amacıyla geliştirilen 56 maddeden oluşan bir ölçektir. Katılımcılar,
proje eğitiminin başında ve sonunda görüşlerini bu 5’li Likert tipi ölçek
üzerinde belirtmişlerdir. Bu ölçeğin yanı sıra, gönüllü gençlerin, eğitim
sonunda eğitimin genel yapısını, içerdiği konuları, eğitmenleri, teknik
koşulları değerlendirdiği, eğitimin amaçlarına ilişkin açık uçlu sorulara da
yer verilen bir Eğitim Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Eğitim süreci
boyunca her gün, gün sonlarında gerçekleştirilen eğitim değerlendirme
oturumlarıyla süreç değerlendirme yapılmış; gönüllü gençler eğitim
programıyla ilgili deneyimlerini, duygularını, kazanımlarını ifade etme
olanağı bulmuşlardır. Bu nitel veriler tüm eğitim süreci boyunca kazanımlara
ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi kazanımlara hangi ölçüde ulaşıldığı konusunda
proje ekibine veri sağlamış ve verilerin günlük olarak değerlendirilmesi
süreçte gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla sonuçlanmıştır. Benzer şekilde
proje ekibi de günlük değerlendirme toplantıları yoluyla programda gerekli
ise değişiklikler yaparak hedeflenen çıktılara en etkili biçimde ulaşılması için
süreç değerlendirmeyi bir araç olarak kullanmıştır. Her eğitim bittikten sonra,
tüm proje ekibi bir araya gelerek Final Değerlendirme toplantıları yapmış,
süreçte toplanan tüm verilerle eğitimleri bütünsel olarak değerlendirerek
proje sürecinde gönüllülerin destek duyabileceği noktalar belirlenmiş, buna
yönelik planlamalar yapılmış ve sonraki eğitimler için gerekli olabilecek çeşitli
düzenlemeler ve revizyonlara ilişkin kararlar alınmıştır.
Bilim Okuryazarlığı Eğitimi’nin etkisine ilişkin analiz ve değerlendirmeler,
eğitim başlıkları altındaki kazanımlara yönelik olarak yapılmıştır. Gönüllülerin
eğitim sonrasında “Bilim Okuryazarlığı”, “Çocuklarla Çalışma”, “Çocuklarla
Gerçekleştirilecek Deneyler” başlıklarında gelişim göstermesi beklenmektedir.
“Çocuklarla Çalışma” başlığı altında, “Çocuklarla İletişim”, “Çocuk
Kimdir?”, “Hak Temelli Yaklaşım” alt başlıkları bulunmaktadır. Bunlara
ek olarak gönüllülerin Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çalışma alanı, çalışma
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ilkeleri ve yaklaşımı ve gönüllülük konusunda da farkındalıklarının artması
beklenmektedir.
2011 – 2012 ve 2012 - 2013 yıllarında yapılan eğitimlere ilişkin verilerin
istatistiksel analizleri sonucunda, gönüllü gençlerin “Çocuklarla Çalışma”,
“Çocuklarla Yapılacak Deneyler”, “Bilim Okuryazarlığı” başlıkları
altında farkındalıklarının geliştiği ve düzeylerinde artış olduğu, tutum ve
yaklaşımlarında olumlu değişiklikler görüldüğü fark edilmiştir. Bir başka
deyişle, gönüllüler, çocuklarla çocuk merkezli çalışma yaklaşımı ve proje
kapsamı çerçevesinde çocukların bilim okuryazarlığına katkıda bulunacak,
bilime ve bilim insanlarına yönelik farkındalıklarını artıracak, algı ve tutumlarını
olumlu etkileyebilecek bilgi ve beceri geliştirmişler, yetkinliklerini artırmışlardır.
Nicel analizlerin yanı sıra saha uygulamalarının gözlemleri ve değerlendirme
toplantıları, gönüllülerin özellikle kriz durumlarında kullanabilecekleri sınıf
yönetimi becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarını göstermiştir.
Hepsi farklı alanlardan gelen üniversite öğrencisi
gençlerin, projeye özel bir eğitimle öğretmenlik
mesleğinin gerektirdiği bir yetkinlik olan sınıf yönetimi
becerilerine tam olarak sahip olması beklenmediğinden,
gençler proje süreci içerisinde çocuklarla çalışırken
kullanabilecekleri küçük ipuçları ve pratik sınıf
yönetimi uygulamaları önerilerek desteklenmiştir.
Katılımcı gençlerin eğitim sürecini kapsam, içerik,
teknik koşullar açısından değerlendirdiği ve eğitim
sonunda uygulanan anket sonuçları, gençlerin
eğitimi kendilerini proje uygulamalarına hazırlaması
açısından son derece kapsamlı ve doyurucu
bulduklarını göstermektedir. Tüm eğitim içeriğinin,
çocuklarla birlikte bilim okuryazarı birey olma
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yolundaki yetkinliklerini geliştirmesi açısından birbirini tamamlayıcı nitelikte
olduğunu düşünmektedirler. Gençlerin tamamına yakını eğitim sonunda
kendilerini çocuklarla bilim okuryazarlığı etkinlikleri yapabilecek yetkinlikte
gördüğünü raporlamıştır.

Projenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Atölye çalışmalarının çocuklar üzerindeki etkisini ölçmek ve değerlendirmek
için dört farklı araç kullanılmıştır. Bunlar; gençlerin her hafta çalışmalar
sonrasında doldurup paylaştıkları Deneyim Paylaşım Formları, Proje
Koordinatörü, Proje Danışmanı ve İzleme Değerlendirme Uzmanı’nın birlikte
gerçekleştirdikleri saha ziyaretleri ve gençlerle değerlendirme toplantıları,
Proje Değerlendirme Toplantısı ve çocukların atölye çalışmalarında yaptıkları
posterler ve “Nasıl bir bilim insanı olmak isterim?” başlıklı mektuplardır. 20112012 öğretim yılında, projede 4 ilden (İstanbul, Ankara, İzmir, Kars) 90 gönüllü
genç rol almış ve 8 okulda toplam 1037 çocukla, 2012-2013 öğretim yılında ise
projede 6 ilden (İstanbul, Edirne, Ordu, Osmaniye, Bolu ve Kars) 175 gönüllü
genç rol almış, 13 okulda toplam 1582 çocukla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Gençlerle gerçekleştirilen değerlendirme
toplantılarında, gençler, çocukların atölye çalışmaları
sırasında oldukça heyecanlı, yüksek motivasyonlu
ve aktif olduklarını belirtmişlerdir. Bir hafta atölye
çalışmasına katılan çocukların sonraki hafta da tekrar
atölye çalışmasına katılmak istedikleri gözlemlenmiştir.
Bazı gönüllüler, çocukların merakından ve deneylere
gösterdikleri ilgiden etkilendiklerini belirtmişlerdir.
Gönüllü gençlerin kolaylaştırıcılığında çocukların
birlikte takım halinde çalışmaya da uyum gösterdikleri
paylaşılmıştır.
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Gönüllüler genel olarak çocukların projeye ilgi gösterdiklerini, meraklı,
yaratıcı, saygılı olduklarını ve atölye çalışmalarına katılmaktan mutlu
olduklarını belirtmişlerdir. Gönüllülerin raporladığı geliştirilmesi gereken
nokta çalışmalar sırasında sınıf yönetimini sağlamak konusunda olmuştur.
Benzer şekilde Proje Değerlendirme Toplantısı’nda da gönüllüler, çocukların
proje çalışmaları sırasında katılımcı ve heyecanlı olduklarını, fikirlerini özgürce
ifade ettiklerini, atölye çalışmaları sırasında aktif katılım sergilediklerini,
bilime yönelik ilgilerinin arttığını ve bilime karşı önyargılarının kırılmaya
başladığını ifade etmişlerdir.
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İzleme Değerlendirme Uzmanı’nın atölye çalışmalarında çocukların yaptıkları
poster ve yazdıkları mektupları analizi sonucunda aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır. Posterler gün içinde yapılan tüm deney ve etkinliklerden
akıllarında nelerin kaldığını belirlemek ve hatırlamalarını sağlamak, mektuplar
ise etkinlikler sonunda bilime yönelik ilgilerini değerlendirmek üzere
kullanılmıştır.
· Çocuklar atölye çalışmalarındaki deneyleri yapmaktan ve oyunları
oynamaktan keyif almışlardır.
· Çalışmalara yönelik olarak heyacanlı ve isteklidirler.
· Bilime yönelik ilgileri artmıştır.
· Atölye çalışmalarını yürüten gönüllü gençlere minnet duygularını
ifade etmişlerdir.
· Posterlerde, atölye çalışması boyunca gerçekleştirdikleri neredeyse
tüm deney ve etkinlikleri hatırlayarak yansıtmışlardır.
· Atölye çalışmaları aracılığıyla yeni bir şeyler öğrenmişlerdir.
· Çocukların bilim algısı istenen yönde değişmeye başlamıştır; bilime
daha çok ilgi duymaya ve bilimin eğlenceli yönünü fark etmeye
başlamışlardır.
· Çocuklar kendilerini birer bilim insanı gibi hayal etmeye başlamıştır;
kendileri de dahil herkesin bilimle uğraşabileceğini düşünmeye
başlamışlardır.
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Çocukların atölye çalışmaları sonunda grup olarak hazırladıkları posterlerden
bazı ifadeler aşağıda alıntılanmıştır:
· “Herkes bilim insanı olabilir.”
· “Bilim hayatımızın her yerindedir.”
· “Sadece erkekler değil kadınlar da bilim insanı olabilir.”
· “Bilim insanı meraklı, sabırlı, gözlemci, cesur ve kaşiftir.”
· “Bilimin eğlenceli yönünü keşfettik.”
· “Hem deneyler yaptık, hem de eğlendik ve öğrendik.”
Çocukların atölye çalışmaları sonunda bireysel olarak yazdıkları mektuplardan
bazı ifadeler aşağıda alıntılanmıştır:
· “Meraklı, sabırlı ve çalışkan bir bilim insanı olmak istiyorum.”
· “Bilimi kitaplardan öğrenmek yerine deneyler yaparak öğrenmek
daha eğlenceli.”
· “Keşke hep bugün yaptığımız gibi eğlenceli deneyler yapabilsek.”
· “İki gün yeterli değil, keşke hep bizimle kalsanız.”
· “Hayvanlarla konuşabilmemi sağlayacak bir makine icat etmek
istiyorum.”
· “Çiçeklerin nasıl su içtiğini öğrendim.”
· “İnsanlara yardım etmek için genleri araştırmak istiyorum.”
· “Büyüdüğümde çocuklarla birlikte deneyler yapmak ve oyunlar
oynamak istiyorum çünkü bugün yaptığımız deneyler çok hoşuma
gitti.”

BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ PROJESİ 5 YILLIK RAPOR (2011-2016)

-43-

Yukarıda örnekleri paylaşılan posterler ve mektupların analizleri, çocukların
bilim ve bilim insanı ile ilgili algılarında atölye çalışmaları sonrasında
değişimler olduğuna işaret etmektedir; çocukların bilimin sıkıcı değil
eğlenceli bir yönünün de olduğunu düşünmeye başladıkları, bilimin günlük
hayatımızda her yerde olduğunu ve bilimin herkese göre olduğunu fark
ettikleri görülmektedir.
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SONUÇ VE
ÖNERİLER
Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi 2004 Eğitim Reformu çerçevesinde hazırlanan,
yapılandırmacı yaklaşıma göre yapılandırılan ve tüm bireylerin bilim
okuryazarı olmasını hedefleyen Fen Bilimleri programının önerdiği biçimde,
yöntem ve içeriğiyle, çocukların sorgulama, işbirliği içinde çalışma, kavramları
günlük hayatla ilişkilendirme becerilerini kullanmalarını gerektiren, eğlenceli
bir öğrenme deneyimi sunarak hem bilime yönelik ilgi ve meraklarını canlı
tutmak, hem de fen derslerine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemek
üzere hazırlanmıştır. 2011 yılında Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi olarak
hayata geçirilen proje, 2014 yılında gezici bir araç yardımıyla kırsalda yaşayan
çocuklara da ulaşabilmek amacıyla projeye dahil edilen Bilim Tohumları Ekibi
proje etkinliklerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Gönüllü kitapçığı ve
Çocuk kitapçığı ise projede gerçekleşen tüm etkinlik ve çalışmaları içerecek
şekilde tasarlanmıştır. Çocukların bilim okuryazarlığına katkıda bulunmak,
bilime ve bilim insanlarına yönelik merak ve ilgi uyandırmak, fen derslerine
yönelik olumlu tutum geliştirmelerine destek olmak için tasarlanan projeyle,
5 yılda 1731 üniversite öğrencisi genç gönüllü “Bilim Elçisi” olarak yer almış ve
Bayer Genç Bilim Elçileri aracılığıyla 95 il, 221 kırsal yerleşimde toplam 22860
çocukla etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
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Projenin ilk iki yılında yapılan kapsamlı izleme ve değerlendirme çalışmaları,
projenin proje eğitimi yoluyla genç gönüllüler üzerinde, atölye çalışmaları
aracılığıyla ise çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya
koymaktadır. Proje eğitimleri genç gönüllülerin, bilim ve bilim insanları ile
ilgili algı ve farkındalıkları üzerinde düşünmelerini sağlamak, epistemolojik
inanışlarını ve/veya varsa zihinlerindeki “mitleri” gözden geçirmeye teşvik
etmek, bilime yönelik merak ve ilgilerini artırmak için etkili olmuştur. Bilim
okuryazarlığına ilişkin bu kazanımların yanı sıra, gençlerin, çocuklarla
çalışma, çocuk merkezli olumlu bir öğrenme ortamı hazırlama, çocuklarla
yapılacak deneyleri öğrenme gibi proje etkinliklerini gerçekleştirmek için
gerekli bilgi ve becerileri de edindiği gözlemlenmiştir. İzleme değerlendirme
çalışmaları, çocukların da atölye çalışmalarından keyif aldıklarını, eğlenerek
öğrendiklerini, bilim ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve meraklarının
arttığını, benzer etkinlikleri okulda ve evde de yapmak için istekli olduklarını
göstermektedir.
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Toplum Gönüllüleri Vakfı, projenin içeriğinin geliştirilmesi, proje eğitimlerinin
düzenlenerek Bilim Elçisi genç gönüllülerin yetiştirilmesi ve Türkiye’nin
dört bir yanında çocuklarla gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla elde ettiği
projenin saha deneyimini, daha fazla çocuğa ve aynı zamanda çocukların bilim
okuryazarlığını geliştirmede en etkili olacak Fen Bilimleri öğretmenleri ve sınıf
öğretmenlerine ulaştırmak istemektedir. Bu amaçla bazı öneriler geliştirilmiştir:
- 2004 müfredat reformunu desteklemek ve müfredatın hedeflediği
biçimde çocukların bilim okuryazarlığına katkıda bulunmak ve
fen alanına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek
amacıyla, proje içeriği bir seçmeli ders olarak 4., 5., ve 6. Sınıflarda
okutulabilir. Bu doğrultuda, proje içeriğinden haftalık ders
programı oluşturulabilir.
- Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Gönüllü ve Çocuk Kitapçığı Fen
Bilimleri dersi için ek kaynak olarak kullanılabilir. İlgili kazanımlara
ilişkin dersleri zenginleştirmek için kitapçıkta bulunan etkinlikler/
deneyler sınıf ortamına taşınabilir.
- Proje içeriği ve projenin yaklaşımını yaygınlaştırmak, MEB
İlköğretim Fen Bilimleri programının öngördüğü biçimde
çocukların bilim okuryazarlığını desteklemek için Fen Bilimleri ve
sınıf öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
Alan uzmanlarından oluşan, yetişkin eğitimi konusunda deneyimli
bir proje eğitmen ekibiyle, ortak olarak belirlenen illerde gönüllü
öğretmenlerin katılımıyla eğitimler düzenlenerek, proje içeriği ve
yaklaşımı, bilim okuryazarlığını desteklemek, fen bilimleri dersine
yönelik olumlu tutum geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla
öğretmenler aracılığıyla sınıf ortamlarına taşınabilir. Böylelikle
atölye çalışmalarının 2 günlük uygulama süresiyle sınırlanan etki,
yaklaşımın yıl boyunca sınıf ortamına taşınması ve içeriğin çocuklar
tarafından deneyimlenme süresinin artırılmasıyla, daha olumlu ve
daha kalıcı çıktılarla artırılabilir.
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