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Milletimizin refahını ve mutluluğunu artırmak; millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak, nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir
ortağı yapmak eğitim sistemimizin temel amacıdır. 

Günümüzde pek çok ülkenin eğitim sisteminde öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı 
sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Çağın gereklilikleri ve 
teknolojideki gelişmelerle birlikte düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen öğrencilere olan ihtiyaç 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil 
edilmektedir. STEM eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini 
amaçlamaktadır.

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında okullarımıza sağlanan etkileşimli tahtalar, geniş bant internet alt yapısı,
öğrencilerimizle öğretmenlerimize temin edilen tablet bilgisayarlar, EBA tarafından sunulan elektronik
içerikler; öğrencilerin sorgulama, araştırma yapma, ürün oluşturma ve buluş yapma becerilerini geliştirmek için
kullanılabilecek bilişim teknolojileridir. Ayrıca, Eğitimde FATİH Projesi, öğrencilerimizin bilişim teknolojilerinden
ve bilimsel gelişmelerden eşit olarak faydalanabilme ve fırsat eşitliğine ulaşma ihtiyacını karşılayacaktır. Çağı
yakalayabilen, 21. yüzyıl becerileri kazanmış, yenilikçi, sorgulayıcı düşünebilen ve ürün geliştirebilen bireyler
yetiştirebilmek millî eğitim sistemimizin amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle nitelikli ve üretken
toplumu amaçlayan ve bu amaca hizmet eden STEM eğitiminin, FATİH Projesi ve EBA ile inşa ettiğimiz yenilikçi
eğitim ortamlarının avantajlarından ve oluşan değişim ve yenilik rüzgârından faydalanarak ülkemiz eğitim
sistemine dâhil edilmesini elzem görüyoruz.

Gelişime ve derinleşmeye hazır olan bu rapor, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve paydaşlarının her türlü
görüş ve önerilerine açıktır. Raporun devam etmekte olan eğitim müfredatlarının yenilenmesi 
çalışmalarında STEM eğitiminin gündeme alınmasına vesile olmasını ve bu çalışmalara kaynaklık 
etmesini temenni ediyorum.

Her geçen gün ihtiyaçları yenilenen dinamik eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, 
üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirerek 2023 hedeflerimize ulaşmada emin adımlarla ilerlememize 
katkı sağlamak amacıyla hazırlanan STEM Eğitimi Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımız 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Dr. İsmet YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
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Dünyada birçok ülkede ekonomik gelişmenin sürdürülebilmesi için öğrencilere yönelik STEM eğitimine 
başlanmıştır. Ülkemizin ekonomik gelişiminin sürdürülebilmesi için STEM eğitiminin eğitim sistemimize 
entegrasyonu çalışmalara başlanması önem arz etmektedir.

Bu Rapor, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 
ve STEM eğitimine yönelik akademik geçmişleri bulunan, alanında uzman bir ekip tarafından mevcut kaynaklar 
taranarak ve konu uzmanlarının, akademisyenlerin ve öğretmenlerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. 

Raporda öncelikle STEM eğitimi tanımlanmış, STEM eğitiminin nasıl ortaya çıktığı ve amaçları açıklanmıştır. 
Ayrıca, yurt dışında başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde STEM 
eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve ülkemizde STEM eğitimiyle ilgili durum ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  

Raporda ayrıca; ülkemizde STEM eğitimine geçilmesi amacıyla model önerisinde bulunulmuş, STEM Eğitimi 
Merkezlerinin kurulması, STEM Eğitimi araştırmalarının yapılması, öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımına 
yönelik olarak yetiştirilmesi, öğretim programlarının STEM’e göre güncellenmesi ve okullarda STEM eğitimi 
ortamlarının oluşturulması için gerekli ders materyallerinin sağlanması gibi başlıkların altı çizilmiştir. Yenilik ve 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek 
için yapılan araştırmanın sonuçları da paylaşılmıştır. 

Raporun değerlendirme kısmında, STEM eğitiminin ülkemiz eğitim sistemine entegrasyonu için yapılması 
gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerden yola çıkılarak öneri niteliğinde bir STEM 
Eğitimi Eylem Planı sunulmuştur. Rapor, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve paydaşlarının her türlü görüş ve 
önerilere açık olup gündemde olan müfredat yenileme çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Özet



T6

Giriş....................................................................................................................10
STEM Eğitimi Nedir? ...........................................................................................11
STEM Eğitiminin Bileşenleri ................................................................................14
Ülkelerin STEM Eğitimi Stratejileri......................................................................16
   Amerika Birleşik Devletleri..............................................................................16
   Çin...................................................................................................................19
   Rusya ..............................................................................................................19
   Avrupa Birliği Ülkeleri ....................................................................................20
   Türkiye............................................................................................................24

İÇİNDEKİLER

Ülkemizde STEM Eğitimine Geçilmesi İçin Öneriler ve Adımlar...........................30
   STEM Eğitimi Merkezlerinin Kurulması.............................................................32
   STEM Eğitimi Araştırmalarının Yapılması..........................................................35
   STEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi................................................................37
   Öğretim Programlarının Güncellenmesi..........................................................42

   İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında STEM Eğitimi Ortamlarının 
   Oluşturulması ve Gerekli Ders Materyallerinin Sağlanması.............................51
   STEM Eğitimi İçin Ortam: FATİH ve EBA...........................................................52
STEM Eğitimine Yönelik Görüşler........................................................................55
   Eğitim Sistemimizde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) 
   Eğitimine Geçilmesi.........................................................................................56

   STEM Eğitiminin Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesi İçin Gerekliliği ................58
   STEM Eğitiminin Ülkemiz Ekonomisinin Gelişmesi İçin Eğitim Sistemine 
   Entegre Edilmesi..............................................................................................59
   Ülkemizde STEM Eğitimine Geçilmesi İçin Bir Stratejik Plan Hazırlanması......60
   STEM Eğitimine Geçiş İçin Öğretim Programlarında Güncelleme 
   Çalışması Yapılması.........................................................................................61



T 7

     STEM Eğitimine Geçiş İçin Okulların Fen Laboratuvarlarının Yenilenmesi ve 
     Yeni Deney Malzemelerinin Temin Edilmesi.....................................................62

     STEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi İçin Eğitim Fakültelerinin STEM 
     Öğretmeni Yetiştirme Programları Başlatması.................................................63

     Fen ve Matematik Öğretmenlerinin STEM Öğretmeni Olmaları İçin Hizmetiçi    
     Eğitim Programlarının Hazırlanması................................................................64

     STEM Ders Etkinliklerinin Öğretim Programlarına Entegrasyonun 
     Sağlanması......................................................................................................65

     STEM Eğitimi ile Teknoloji ve Disiplinler Arası Öğretim Programları 
     Entegrasyonun Sağlanması.............................................................................66

     Ankete Katılanların STEM Eğitimiyle İlgili Diğer Görüşleri..............................68

Sonuç ve Öneriler.................................................................................................74

Kaynakça.............................................................................................................76

Ekler.....................................................................................................................78

Ek1: STEM Eğitimi Eylem Planı Önerisi (2016-2018).......................................78

Ek2: STEM Eğitimiyle İlgili İnternet Adresleri...................................................80



T8

Grafik 1: “Eğitim sistemimizde sorgulamaya dayalı STEM (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine geçilmesi gereklidir.”
anket maddesine verilen cevapların dağılımı....................................................57

Grafik 2: “STEM eğitimi dünyada ülkelerin ekonomisinin gelişmesi bakımından 
gerekli görülmektedir.” anket maddesine verilen 
cevapların dağılımı............................................................................................58

Grafik 3: “Sorgulamaya dayalı öğrenci merkezli STEM eğitiminin ülkemiz 
ekonomisinin gelişmesi için eğitim sistemine entegre edilmesi gereklidir.” 
anket maddesine verilen cevapların dağılımı....................................................59

Grafik 4: Ülkemiz eğitim sisteminde STEM eğitimine geçilmesi için bir 
stratejik plan hazırlanmalıdır.” anket maddesine verilen cevapların dağılımı..60

Grafik 5: “Sorgulamaya dayalı STEM eğitimine geçiş için ilköğretim ve 
ortaöğretim ders programlarında güncelleme çalışması gereklidir.” anket 
maddesine verilen cevapların dağılımı..............................................................61

Grafik 6: “İlköğretim ve ortaöğretim okullarında STEM eğitimine geçiş için 
okulların fen laboratuvarlarının yenilenmesi ve yeni deney malzemeleri 
alınması gereklidir. ” anket maddesine verilen cevapların dağılımı..................62

Grafik 7: “STEM ders öğretmenlerinin yetiştirilmesi için üniversitelerin eğitim 
fakülteleri STEM öğretmeni yetiştirme programları başlatmalıdır.” anket 
maddesine verilen cevapların dağılımı..............................................................63

Grafik 8: “Okullarda görevli fen ve matematik ders öğretmenlerinin STEM 
öğretmeni olmaları için hizmetiçi eğitim programları hazırlanmalıdır.” anket 
maddesine verilen cevapların dağılımı.............................................................64

Grafik 9: “STEM ders etkinliklerinin öğretim programlarına entegrasyonu 
sağlanmalıdır.” anket maddesine verilen cevapların dağılımı..........................65

Grafik 10: “STEM eğitimi ile teknoloji ve disiplinler arası öğretim programları 
entegrasyonu sağlanmalıdır.” anket maddesine verilen cevapların dağılımı....66

GRAFİKLER



T 9

Şekil 3: STEM Eğitimi İçin Atılacak Adımlar.........................................................31

Şekil 4: Koordineli Çalışan MEB STEM Merkezi Yapısı........................................32

Şekil 5: Stem Eğitimi Öğrenme Döngüsü............................................................55

ŞEKİLLER

Şekil 1: STEM Eğitiminin Bileşenleri...........................................................14

Şekil 2: Amerika Birleşik Devletlerinde STEM Eğitimi 
Merkezlerinin Dağılımı..............................................................................18



T10

İnsanlarda yeni bilgiler edinme duygusu, 
yaşam becerileri kazanma güdüsü her zaman 
var olmuştur. Gelişen teknoloji ile 21. yüzyıla 
gelindiğinde, bilgiye ulaşmak daha kolaylaşmış 
ve bilişim çağı ortaya çıkmıştır. Günümüz dünyası, 
bireylerden üretici olmasını beklemektedir. 
Bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi 
için ise, sorgulayan, düşünen ve yaratıcı 
olmalarını teşvik edici yeni ve farklı programların 
uygulanmasına ihtiyaç vardır (Akgündüz, ve 
diğer leri, 2015). Eğitim sisteminin de bu şekilde 
dönüşmesi beklenmektedir. (Çakıroğlu, 2016).  

21. yüzyıl içerisinde teknolojik gelişme alanındaki 
yarış iyice hızlanmış, Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
için Japonya’nın 1980’li 
yıllarda rakip olmasının 
ardından sahneye Çin 
de hem ekonomik, 
hem teknolojik hem 
de savunma sanayii 
alanlarında bir rakip 
olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu da gelişmiş ülkeleri 
bilime, mühendisliğe 
ve yenilikçiliğe 
yatırım yapmaya 
yönlendirmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda, ABD 
çeşitli reform girişimleri 
başlatmıştır. Bunlardan 
en tanınanları 1996’da 
yayımlanan National Science 
Education Standards kapsamında fen bilimlerinde 
hangi kazanımların nasıl öğretileceğine dair 
eyaletlere ve okullara yön veren bir öğretim 
programıdır.   (National Research Council., 1996, 
akt. Akgündüz, ve diğerleri, 2015). Bu program 
hem ABD’de hem de dünyanın gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerinde büyük bir karşılık 
bulmuştur. Bu programın amacı öğrencilere 
sınıflarda sorgulayıcı araştırmaya dayalı bir 
öğrenme tecrübesi yaşatmaktır. 

Avrupa Birliği (AB), 2007 yılında “Fen Eğitimi 
Şimdi: Avrupa’nın Geleceği için Yenilenen 
Pedagoji” isimli bir rapor yayımlamıştır (Rocard 
ve ark., 2007, akt. Akgündüz, ve diğerleri, 2015). 
Söz konusu raporda, Avrupa’nın fen ve teknoloji 
eğitimindeki sorunlarına vurgu yapılmış ve 
özellikle gençlerin bilim, teknoloji ve matematik 
alanlarına olan ilgilerinin önemli düzeyde azaldığı 
tespit edilmiştir. (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). 
Raporda; fen öğretiminin sorgulamaya dayalı 
olması, fen öğretimi alanındaki paydaşların 
arasında işbirliği sağlanması ve motivasyonlarını 
artırmak için öğretmenlere yönelik iletişim 
ağlarının oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.

ABD ve AB ülkelerinde, verilecek eğitimin 
felsefesi teknik bilgi ve beceriler veren, 
öğrencileri hayata hazırlayan, modern iş 
hayatının gereksinimlerine/becerilerine 
öncelik veren bir eğitim yaklaşımı 
ortaya koyma yolunda programlar ve 
projeler başlatılmıştır (Akgündüz, ve 
diğerleri, 2015). Bu uygulamaların 
en yeni olanı STEM eğitim ve 
uygulamalarıdır (Gülhan & Şahin, 
2016). STEM eğitimi; Bilim (Science), 
Teknoloji (Technology), Mühendislik 

(Engineering) ve Matematik 
(Mathematics) kelimelerinin İngilizce 
olarak baş harflerinin kısaltmaları ile 
ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak 
FeTeMM biçiminde adlandırılan STEM eğitimi 
sayesinde öğrenciler fiziksel, entelektüel ve 
kültürel dünyasını zenginleştirmekte ve eleştirel 
düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini 
geliştirmektedir. (Çorlu & Aydın, 2016). İş 
dünyasına girdiğinde de bu üstün becerileri 
sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca 
uyum sağlayabilmektedir. STEM eğitimi,  bu 
ihtiyaçları karşılayabildiği ve bütüncül bir bakış 
açısıyla sorunlara yaklaştığı için ortaya çıkmıştır.
 (Bybee, 2011). 

Günümüz dünyası, bireylerden üretici olmasını beklemektedir. Bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için ise, sorgulayan, düşünen ve yaratıcı olmalarını teşvik edici yeni ve farklı programların uygulanmasına ihtiyaç vardır

GİRİŞ
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Örneğin, Lederman ve Niess (1997)’e göre, disiplinler 
arası yaklaşım, bölünmemiş bir bütünü ifade 
etmektedir ve bu kimyadaki bileşiklerin oluşumuna 
benzemektedir. Bileşikler, kendilerini oluşturan 
elementlerden farklı özellikler taşırlar. Disiplinler 
de entegre edildiklerinde, tek tek parçalarından 
çok daha farklı, daha net bir resim ortaya çıkarırlar 
(Lederman & Niess, 1997). STEM eğitimi disiplinleri 
bir araya getirerek kaliteli öğrenme, var olan bilgiyi 
günlük hayatta kullanma, yaşam becerilerini artırma, 
üst düzey ve eleştirel düşünmeyi kapsayan bir 
eğitim olarak düşünülebilir (Yıldırım ve Altun, 2015). 
STEM eğitimi, öğrencileri doğrudan öğrenmeleri 
için cesaretlendirir (Çakıroğlu, 2016). Örneğin, 
öğrenciler, zihinlerinde tasarladıklarını üretebilir ve 
öğrendiklerini farklı problemlere taşıyabilir (Özdemir, 
2016).  STEM eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar; Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanındaki teorik 
bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine 

olanak tanıması açısından STEM eğitiminin 
oldukça önemli olduğu sonucunu ortaya 
koymaktadır (Çorlu, 2013; Erdoğan, 2013). 
Teknoloji tabanlı eğitimin kaçınılmaz olduğu 
içinde bulunduğumuz çağ, bireylerden üretici 
ve buluşçu olmasını beklemekte; bu durum ise 
bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi 
için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 
alanlarındaki bilgilerini bir araya getirebilmelerini 
öngörmektedir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). 
Ayrıca, STEM eğitimi yaklaşımının teknoloji ve 
mühendisliğe vurgu yapan bir alt yapıya sahip 
olması, çocuklara disiplinler arası bir bakış açısı 
kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata 
geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve 
iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır 
(Akgündüz, ve diğerleri, 2015). STEM eğitimi, 
öğrencilere yaratıcı problem çözme becerilerini 
kazandıran bir eğitim yaklaşımıdır (Roberts, 2012).

STEM Eğitimi Nedir?

STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler 
arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim 
yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler 
(Şahin, Ayar, & Adıgüzel, 2014). STEM eğitimi, okul 
öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim 
sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak 
kabul edilmiştir (Gonzalez ve Kuenzi, 2012).
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STEM eğitimini savunanlar, özellikle gerçek 
dünya problemlerini içeren konularla 
öğrencilerin ilgi, başarı ve motivasyonlarının 
artırılabileceğini; sonuçta bütüncül bir 
şekilde bilim alanlarıyla ilgili kariyer yapan 
öğrenci sayısının artmasına yardımcı 
olacağını savunmaktadırlar (Honey, Pearson, 
& Schweingruber, 2014). STEM eğitimi 
zihinsel süreç gelişimini, girişimciliği ve 
ürün geliştirme becerilerini destekleyen bir 
eğitimdir. Zaten bilimsel becerilerin temeli 
de üretme, girişim ve buluş yapabilmekten 
geçmektedir. Girişimcilik kavramı 
insanların hayallerini gerçekleştirmek üzere 
inisiyatif alıp, harekete geçmeleri olarak 
tanımlanmaktadır. Girişimcilik risk alıp 
harekete geçme sürecidir ve farkındalığa 
sahip olup, üretim becerisini kazandırır. 
Bilişim felsefesi, üreten insanın önce 
kendisine saygı duyduğunu (özsaygı) belirtir. 
Bununla ilgili olarak, sınıflarda öğrencilerin 
merak duygularını gidermek için üretim 
gereklidir çünkü üretim özsaygıyı doğurur. 
Son olarak, özsaygı da özgüveni geliştirir 
(Özdemir, 2016).

STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir
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STEM eğitimlerinin amaçları arasında öğrencilerin enerjisini ve ilgisini topluma hizmet edebileceği şekilde 
yönlendirmek ve öğrenmeye teşvik edecek soru ve problemlerle karşılaştırmak, çeşitli ortamlarda yer 
almasına fırsatlar yaratmak yer alır. STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, disiplinler arasındaki ayrımı 
ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak (Wang, 2012) ve anaokulundan 
üniversiteye kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar 
yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir. Ayrıca, STEM eğitimi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim 
gören meraklı, sorgulama becerilerine sahip, yetenekli öğrencilerin belirlenmesini, üniversitelerin Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini de amaçlamaktadır.

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak Morrison, STEM eğitiminin öğrencilerin mantıksal düşünmelerini 
sağlayarak özgüvenlerini artırdığını ve teknolojinin temel prensiplerini özümsemelerine katkıda 
bulunduğunu söylemiştir (Morrison, 2006). Öğrenciler, bilim ve bilimin doğasını, edindikleri bilgilerle 
birleştirir (Yıldırım ve Altun, 2015). STEM eğitimi, problem çözme yanında; planlama, eleştirel düşünme 
ve değerlendirme yapma gibi becerileri de geliştirir. STEM eğitimi yapılandırmacı eğitim ile öğrenci 
merkezli eğitimin devamı niteliğindedir. Doğal olarak, STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulamaya, ürüne 
ve yeni buluşlara dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. STEM eğitimleri 
dünyada iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan deneme – yanılma, 
yaparak öğrenme, sorgulama, araştırma yapma ve buluş yapma gibi davranışların geliştirilmesini sağlar. 
Bu da işgücü piyasasında,  üretim, AR-GE, inovasyon, teknik altyapı ve süreç geliştirme ve nitelikli işgücü 
açığının kapatılmasına hizmet edecektir (TUSIAD, 2014).

STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, 
disiplinler arasındaki ayrımı ortadan 
kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu 

bir şekilde oluşturmak (Wang, 2012) ve 
anaokulundan üniversiteye kadar verilecek 

bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, 
araştıran, üreten ve yeni buluşlar 

yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir. 

Teknoloji tabanlı eğitimin kaçınılmaz 

olduğu içinde bulunduğumuz çağ, 

bireylerden üretici ve buluşçu olmasını 

beklemekte; bu durum ise bireylerin 

üretkenliklerini ortaya koyabilmesi 

için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 

Matematik alanlarındaki bilgilerini bir 

araya getirebilmelerini öngörmektedir.
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STEM eğitimi evrensel okur-yazarlık becerilerine odaklanmaktadır. Bu beceriler yaratıcı düşünme, 
eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikçi çalışmadır. Öğrencilerin bu becerileri kazanması gerekir. 
Bu bağlamda, öğretmenlerin rolü öğrencilere Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde teorik 
bilgileri vermek değil, yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve 
inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Bunu yaparken de eğitim sisteminin içinde öğrencinin hata 
yapmaktan korkmamasını sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirecek ortamlar sağlanması önemlidir. Özet 
olarak STEM eğitiminde beklenen tek bir çıktı yoktur. Öğretmen öğrenciyi yapamadığı yerde teşvik etmeli, 
beklenen çıktıya ulaştığında ise çıktının daha iyisini yapabilmesi için öğrenciye gerekli teşvik ve olanakları 
sağlamalıdır. Böylece öğrenciye gelişimin sürekli olduğuna dair felsefe kazandırılmalıdır (Özdemir, 2016).

Şekil 1: STEM Eğitiminin Bileşenleri  

Kaynak: (Doğan, Kıs, & Cançelik, 2015, s.2).

STEM eğitimi artık bütün dünya ülkeleri için bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler sanayi 

devrimiyle ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip, 
eğitim sistemlerini STEM eğitimine dayandırmayı 

hedeflemektedirler. Bunun nedeni olarak da son  yıllarda 
bilgi toplumunda emek ve kas  gücünden  çok  zihinsel 

süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılması zorunluluk 
olarak görülmektedir.
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Son zamanlarda STEM eğitimlerine Sanat (Art) ile 
ilgili güncel konuların da eklenmesiyle bu eğitim 
yaklaşımı STEAM olarak adlandırılmaya başlanmıştır 
(Yıldırım ve Altun, 2015). Özdemir (2016)’e göre 
STEM eğitimi sürekli gelişen bir alandır ve bu alanda 
bir çok farklı görüş bulunmaktadır. Bu konulardan ilki, 
STEM eğitimi ile ilgili iki önemli kavram yanılgısıdır. 
Bunlardan biri STEM kelimesindeki “E” harfinin 
tanımladığı “Engineering” sadece mühendislik 
anlamına gelmemektedir; “tasarım ve üretim” 
anlamına da gelmektedir. “Science” kelimesini 
tanımlayan “S” harfi ise sadece doğa bilimlerini değil 
“beşeri bilimler ve sosyal bilimleri” de içermektedir. 
Ayrıca STEM yerine ESTEM, STEAM, S-TEAM gibi 
kısaltmalar da kullanılmaktadır. Buradaki “A” harfi de 
estetiği de kapsayan “Art” yani “sanat” kavramının 
kısaltması olarak kullanılmaktadır. ESTEM’deki “E” 
harfi ise enterpreneur kelimesinin kısaltması yani 
“girişimcilik” kavramını temsil etmek tedir.                                                                   

ABD’de yazan Fared Zakeria da STEM eğitimiyle ilgili 
yaptığı tespitte sanat ve sosyal bilimlerin önemine 
vurgu yaparak, bu kavramlar olmadan etkin bir STEM 
eğitiminin eksik kalacağını belirtmiştir (Özdemir, 
2016). 

Özdemir (2016) ’e göre, STEM eğitimi artık bütün 
dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan 
eğitim sisteminden vazgeçip, eğitim sistemlerini 
STEM eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler. 
Bunun nedeni olarak da son yıllarda bilgi toplumunda 
emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve 
üretim becerilerinin arttırılması zorunluluk olarak 
görülmektedir. Örneğin Avrupa ve Amerika’da 
artık emek tabanlı iş gücünden ziyade, 3 boyutlu 
parça üretimleri, kargoların uzaktan kumandalı 
uçaklarla (drone) taşınması gibi çalışmalar bunu 
desteklemektedir.

öğretmenlerin rolü öğrencilere Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik derslerinde teorik 
bilgileri vermek değil, yol göstericilik yaparak 

öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, 
buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine 

ulaştırmaktır. Bunu yaparken de eğitim sisteminin 
içinde öğrencinin hata yapmaktan korkmamasını 
sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirecek ortamlar 

sağlanması önemlidir.
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Ülkelerin STEM Eğitimi Stratejileri
Dünyada teknoloji ve inovasyonda ilerlemeyi amaçlayan birçok ülkede STEM eğitimi ve STEM işgücü üzerinde 
giderek daha fazla durulmaktadır. Günümüzde birçok ülke eğitim sistemlerinde STEM’e yer vermektedirler. STEM 
şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya, Kore, Almanya ve Çin gibi önde gelen ülkelerde 
ilkokullardan başlayarak ortaöğretim ve üniversitelerde uygulanmaya başlamıştır. Araştırmalarda ilkokul ve 
ortaokulda verilen STEM eğitimlerinin üniversitelerde en yüksek düzeye ulaştığı tespit edilmiştir. Buradan 
STEM eğitimlerinin öğrencilerin mesleki seçimlerine katkısının büyük olduğu sonucu çıkarılabilir 
(Gonzalez ve Kuenzi, 2012). Çeşitli ülkelerdeki STEM eğitimi yaklaşımları aşağıda sıralanmaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

 Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM eğitimi, ülkenin var olan ekonomik ve teknolojik gücünü 
korumak     için en önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Ülkenin stratejik planının önemle 
üzerinde durduğu     konulardan birisi, STEM eğitimi sayesinde yetenek sahibi bir toplum oluşturmak 

ve bu birikimi devam ettirmektir. Bu yüzden birçok üniversite ve okul bünyesinde çok sayıda STEM Merkezi 
kurulmuştur. Bu merkezlerde, STEM eğitimleri içerisinde yer alan proje tabanlı öğrenme, sorgulama tabanlı 
öğrenme,  STEM aktiviteleri, tasarım ve inovasyon aktiviteleri, takım çalışması, yaratıcılık ve yaratıcı drama, 
robotik, maker, programlama ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri yer almaktadır (STEM Akademi, 2013). Pilot 
uygulamalara başlanan STEM okullarında derslikler, atölye tarzında düzenlenmekte ve öğrenciler bu atölyelerde 
tasarladıkları ürünleri üretmektedirler. Bu okullarda öğrencilerden beklenen, onların teknoloji ile üretim yapması ve 
kaliteli ürünler oluşturmasıdır (Özdemir, 2016). 

Dünyada teknoloji ve inovasyonda ilerlemeyi amaçlayan 
birçok ülkede STEM eğitimi ve STEM işgücü üzerinde 
giderek daha fazla durulmaktadır. Günümüzde birçok 
ülke eğitim sistemlerinde STEM’e yer vermektedirler. 

STEM şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, 
Japonya, Kore, Almanya ve Çin gibi önde gelen ülkelerde 
ilkokullardan başlayarak ortaöğretim ve üniversitelerde 

uygulanmaya başlamıştır. 
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ABD eğitim konusunda çeşitli reformlar yapmıştır. Bunlardan en bilineni, 1996’da yayımlanan, fen bilimlerinde 
nelerin nasıl öğretileceğine dair eyaletlere ve okullara yön veren bir öğretim programıdır (National Research 
Council - NRC, 1996). Bu programın amacı, öğrencilerde sorgulamaya dayalı öğrenme becerisini geliştirebilmektir. 
ABD’de STEM eğitiminin okullarda uygulanması ise iki şekilde olmaktadır: Derslere mühendisliğin ara disiplin 
olarak konulması ve başarılı öğrencilere hizmet veren STEM okulların açılmaya başlanması (Akgündüz, ve 
diğerleri, 2015).



T18

STEM okullarının genel özelliği, proje tabanlı öğrenme ve mühendislik tasarım süreci gibi yenilikçi 
pedagojilerin uygulandığı okullar olmalarıdır. STEM alanlarında öğrencilerin kariyer sahibi olmak için 
motivasyon sağlaması amacıyla kurulan bu okullardaki yenilikçi pedagojiler ile öğrencilerin kritik düşünme 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Amerikan iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve 
becerilerin okul ortamında kazandırılması amaçlanmaktadır.

ABD’de bulunan STEM okulları arasında sınav ya da kriter olmadan öğrenci kabul eden okullar öne çıkmaktadır. 
Bu okulların amacı her sosyoekonomik düzeydeki öğrencinin STEM alanlarına motivasyonunu arttırmaya 
çalışmaktır. Bu okullar sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencileri üniversite eğitimine yönlendirmeyi 
hedeflemişlerdir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015).

Kaynakça: (STEM Akademi, 2013, s.1.)

Şekil 2: Amerika Birleşik Devletlerinde STEM Eğitimi Merkezlerinin Dağılımı
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Çin 

 Çin, uzun yıllardan beri fen bilimleri eğitimine büyük önem vermiş ve toplumun gelişebilmesi için 
fen bilimleri eğitiminin temel olduğunu belirtmiştir. Çin eğitim sisteminde bilim öğretimi özgün 
bir karakteristiğe sahiptir. STEM eğitiminin entegre edildiği Biyoloji, Kimya, Matematik dersleri lise 

seviyesinde zorunlu derslerdir. Yükseköğrenimde STEM eğitimi geliştirilmiş ve son 6 yılda STEM konularına 
yönelimde artış gözlenmiştir. 10-12. Sınıflardaki öğrencilerin STEM konularına ilgisinin çekilmesi için öğretim 
programlarında yenilik yapılmıştır. Öğretmen yetiştirirken öğretmen yetiştirme programlarına STEM konuları 
entegre edilmiştir (Gao, 2015).

Rusya

 Rusya ulusal eğitim stratejisinde öncelik olarak yükseköğrenim enstitülerinin eğitimlerini güçlendirmeye 
yoğunlaşmıştır. Yeni programlarla eğitimde eksik noktaları gidermeye odaklanmıştır. Hükümet STEM 
eğitimi için üç girişim maddesi yayımlamıştır:

 1.   Mühendislik programlarının kalitesini yükseltmek, 
 2.  Matematik eğitimini geliştirmek,
 3. Yükseköğrenim enstitülerinin mühendislik, tıp ve fen bilimleri programlarını, üniversitelerin öncülüğünde  
geliştirmek (Smolentseva, 2015).
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Avrupa Birliği Ülkeleri

Kearney (2015)’nin raporuna göre, Avrupa ülkelerinin STEM eğitimine verdiği önem ve yapılan uygulamalar 
aşağıda açıklanmaktadır:

 Norveç, STEM eğitimini öncelik alanlarının içine almıştır. 2002’den itibaren “STEM of course” 
adıyla bir strateji planı hazırlamıştır. Bu planın dört temel hedefi vardır. 

1.   STEM eğitiminde, öğrencilerin yeteneklerini arttırmak ve STEM konularını yenilemek, daha iyi öğrenme ve 
motivasyonu arttırmak,
2.   Matematik eğitiminde düşük düzeydeki öğrenci ve gençlerin sayısını azaltmak,
3.   STEM becerileri yüksek düzeyde olan öğrenci ve gençlerin sayısını arttırmak,
4.   Okul öncesinden ortaöğretim düzeyine kadar, tüm öğretmenlerin STEM öğretim becerilerini arttırmak.

Bu stratejilerin gerçekleştirilebilmesi için yapılan eylemler; anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için oluşturulan 
çerçeve planın, STEM konularına ve görevlerine göre yenilenmesi, Matematik konularının tekrar değerlendirilmesi 
ve sadeleştirilmesi ve eğitim-öğretimde yapılan ders etkinliklerinin iyileştirilmesidir.

 Hollanda’nın belirli bir STEM stratejik planı vardır. 2004-2010 yılları için yapılan plana 
göre gelecekte yenilik sağlayabilecek çalışanların yeteneklerinin arttırılması için bilim ve teknoloji 
eğitiminde değişiklik yapılması amaçlanmıştır. Hollanda’da hazırlanan eylem planında, ülkede az 

olan bilim adamı ve mühendislerin arttırılması ve bu işlere yönelik ilginin arttırılması hedeflenmektedir.

 Fransa, 2011 yılında bir strateji planı hazırlamıştır. Bu planın amacı ortaokul düzeyindeki öğretim 
programlarında bilim ve teknoloji alanlarını daha iyi dâhil etmektir. Bunun yanı sıra STEM eğitimiyle 
disiplinler arası ve çok taraflı disiplinler içeren projeler hazırlanırken öğrencilerin ilgilerinin arttırılması 

da amaçlar içinde yer alır. Fransa Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı eylem programında, ortaokul düzeyinde 
fen bilimleri projelerinin, deney malzemeleri kullanımıyla ilgili öğretmen eğitimlerinin, yarışmalar ve fuarlarla 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak ilkokul ve ortaokul seviyeleri için yeni öğretim programı hazırlanmıştır.

 Malta, 2011 yılında bir stratejik plan yayımlamıştır. Üç eğitim sektöründen (devlet üniversitesi, 
özel üniversiteler ve kilisenin himayesindeki üniversiteler) oluşan bir çalışma grubu kurmuştur. 
Ortaokul fen bilimleri öğretim programlarını yenileyen Malta, bu öğretim programında düşük 

seviye sınıflarında olan bilime yönelik öğrenciler tespit edilerek, öğrencinin daha yüksek seviyeye geçmesi teklif 
edilebilmektedir. Yetenekli öğrenciler istedikleri bilim dalını kendileri seçebileceklerdir. Bu planın hedefleri şunlardır.

1.    Farklı bilim programlarının ve araştırmalarının incelenmesi,
2.   Fen bilimleri eğitiminde pedagojik süreçlerin değiştirilmesi,
3.   Öğretim programlarında öğrenme çıktılarına odaklanılmasıdır.

Ayrıca TIMSS ve PISA sınav sonuçları da strateji planının içinde yer almaktadır.
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 Hırvatistan, 2014’te eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yeni bir strateji belirlemiştir. Bu 
stratejinin amacı, eğitim ve teknolojiyle ilgili gelişmeleri bütün toplumun bireylerinin eşit şekilde 
incelemesi ve takip edebilmesidir. Hayat boyu öğrenme kavramını temel almıştır. Bu strateji yeni 

olanaklar yaratma, endüstriyel liderlik ve yeniliklerin yanı sıra kaliteli eğitim, bilimde iş, yaratıcılık ve sosyoekonomik 
başarıya katkı sağlaması da amaçlanmıştır. Bu stratejinin STEM’i ilgi çekici hale getirerek rekabeti arttıracağı 
amaçlanmıştır. STEM’in ekonomiye katkısının çok önemli olduğu ve yeni programlarla ekonomik katkı sağlayacağı 
düşünülmekte ve öngörülmektedir.

 Litvanya, sadece STEM’e odaklanmak yerine STEAM’i içine alan bir strateji ortaya koymuştur.  
2015-2020 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan eylem planı, iş, endüstri, araştırma ve eğitim 
uzmanlarının işbirliğini içermektedir. Bu planda Fen bilimleri, Teknoloji, yaratıcı aktiviteler ve 

Matematik alanlarındaki eğitim süreçlerine sistematik bir eğitim yaklaşımı sağlamaktadır. Planın amaçlarından 
biri öğrencilerin STEAM alanına ilgilerinin çekilebilmesi için yaratıcı ve yenilik içeren çalışmaların yapılmasıdır. 
Planın hedeflerinde öğretim programlarını modernleştirmek, öğrenci başarısını arttırmak, STEAM konusunda 
öğretmenlerin yeterliliklerini attırmak ve son olarak da STEAM’in popülaritesini toplumda artırılması yer almaktadır.

 İngiltere, 2002 yılında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik becerilerinin bireylere 
sağladıklarını incelemek amacıyla 2004-2014 yıllarını kapsayan bir rapor yayımlamıştır. Bu raporda 
STEM eğitimine yaklaşım da incelenmiştir. İngiltere’de 1999-2011 yıllarında ilkokul ve ortaokul 

programlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal bir strateji geliştirilmiştir. Bu programlar seçilirken bilim seviyesi orta 
düzeyde olan programların geliştirilmesi stratejiye dâhil edilmiştir. Bu stratejinin sonunda, okul odaklı kendi kendini 
geliştirme eğitim sistemini uygulayan okulların STEM eğitiminde daha iyi bir konumda oldukları gözlenmiştir.

 İskoçya, 2003’de bir rapor hazırlayarak bilimin eğitim sistemindeki önemini ve gerekli olan 
değişiklikleri yayımlamıştır. Rapora göre öğretim programları öğretmen merkezli ve konu odaklı ol-
mak yerine yenilikçiliği, sorgulama ve araştırma becerilerini geliştirici ders etkinlikleri ve öğrenmeye 

istekli öğrenciler yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Rapor ilkokullarda, bilim insanı eksikliği, teknik 
destek eksikliği ve bilimsel altyapı eksikliğini belirtmektedir. Raporda yer alan öneriler arasında; ilkokullarda bil-
ime teşvik edici etkinlikler yapılmalı, öğretmen ve teknik destek eksikliği giderilmeli ve mesleki gelişimlere destek 
olunmalıdır.

 İrlanda, 2010 yılı Ağustos ayında yayınladığı raporda STEM becerilerine yoğunlaşmıştır. Rapor 
4 ana başlıkta, 20 öneriden oluşmaktadır. Birinci ana başlığı iş dünyasının STEM eğitimini geliştirmek 
için önderlik etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İkincisi, STEM eğitiminin önündeki kısıtlamalar 

azaltılması ya da ortadan kaldırılmasıdır. Bir diğer başlık, STEM eğitiminde esnekliğin arttırılması ve son olarak 
hükûmetin STEM eğitimi çalışmalarına destek olmasıdır.
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 ISTEM, Bulgaristan için öncelik olarak belirlenmektedir. Fakat tek bir strateji yerine çeşitli 
stratejiler oluşturulmuştur. 2013-2014 yıllarında yapılan birkaç strateji, hükümet tarafından eğitim, 
araştırma, teknolojik gelişim ve inovasyonun gelişimine destek vermiş ve ülkenin dinamizmi 

ve ekonomik büyümesine hizmet etmiştir. Stratejilerin her biri farklı özellikte STEM eğitimi için göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu stratejilerin ülkenin eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

 İsviçre, 2015 strateji planında genel eğitim amaçlarını ve İsviçre eğitim sistemi için yapılan 
politik eylemlerin sonuçlarını belirtmiştir. 2015 Strateji Planı’nda STEM çalışmaları ve kariyer 
basamaklarının güçlendirilerek bütün eğitim düzeylerine adapte edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

STEM eğitimi girişimleri için bölgeler arasında koordinasyonun ve etkinliklerin arttırılması amaçlanmaktadır. 
İsviçre’deki bölgeler kendi STEM eğitim stratejilerini oluşturmuş durumdadır ve kendi önceliklerini belirlemektedir.

 Çek Cumhuriyeti’nin STEM eğitimini hedefleyen ulusal bir stratejisi bulunmamaktadır. 
Bunun yerine genel bir stratejik doküman hazırlanmıştır. Bu dokümanda Çek Cumhuriyeti’nin genel 
eğitim politikasına odaklanılmıştır. STEM odaklı yapılan incelemelerde eğitimde temel teknolojik 

becerileri, Matematik ve Fen bilimleri okuryazarlığı ve Bilişim Teknolojileri eğitimi vb. gibi konular ele alınmıştır. 
Çalışmaların amacı toplumun ilgisini teknik eğitime ve sistemik değişikliklere çekmek, deneyimleri paylaşmak ve 
işbirliğini arttırmaktır. 

 Estonya, STEM eğitimini, 2014-2020 yılında hayat boyu öğrenme stratejisinin önemli bir 
bileşeni olarak tanımlamaktadır. Stratejik plan, temel becerilere, çapraz becerilere, genel yeteneğe 
odaklanmaktadır ve başarıya ulaşmak için öğretim programlarındaki değişiklikleri desteklemektedir. 

Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi STEM eğitimiyle birbirine bağlıdır ve STEM eğitimi temel becerileri yüksek olan 
bireyleri, dijital araç kullanımının öğrenci başarısına etkisini ve araştırma okulları olarak tanımlanan dijital destekli 
okulları kapsar.

 Yunanistan, STEM eğitimini uygulayan ülkeler arasındadır. Yeni bir çerçeve programıyla 
Yunan eğitim sisteminin güncellenmesi, kalitenin arttırılması, STEM eğitimi eylemlerinin planlanması, 
okullarda fen derslerinin deney yapılarak işlenmesi gerektiği gibi konular ele alınmıştır.

 İsrail, STEM eğitimine ulusal öncelik vermektedir. İsrail eğitimde, yüksek teknolojilerin 
geliştirilmesine ve mesleki eğitimlerde STEM eğitiminin önemine odaklanmaktadır. STEM ile 
ilgili yapılan reformlarda öğretmenler, sendikalar ve Eğitim Bakanlığının işbirliği içerisinde olması, 

toplumun STEM eğitimi için etkinliklerin artırılması, araştırmaların yapılması ve eğitim sisteminin gelişmesi 
amaçlanmaktadır.
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 İspanya, STEM eğitimi stratejilerine çok fazla yer vermese de STEM eğitiminin önemini ve 
gerekliliğini LOMCE denilen eğitim kalitesini kapsayan kanunda belirtmiştir. Bu kanun Fen bilimleri 
öğretme becerilerinin arttırılması, öğrencilerin Matematik ve Fen bilimlerindeki düşük PISA sınav 

sonuçlarının iyi düzeye getirilmesi için yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

 Finlandiya’nın eğitim sistemi STEM eğitimi açısından en geniş ulusal plana sahiptir. 2014 
yılında yayımlanan planda, çocuk ve gençlerin STEM eğitimi ve kariyerlerine ilgi ve yeteneklerini 
arttırmak için çalışma grupları oluşturulması desteklenmektedir. Bu grupların kültür ve eğitim lideri 

olarak görev yapması hedeflenmektedir. Buna ek olarak enstitülerin, üniversitelerin ve diğer organizasyonların 
kendilerine ait STEM eğitimi stratejileri bulunmaktadır.

 Romanya, STEM eğitimine ulusal eğitim stratejisinde yer vermiştir. Bu stratejide ekonominin ve 
endüstrinin gelişimi için STEM eğitiminin önemi vurgulanmaktadır.

 Letonya, STEM eğitimi için bir stratejik  plana sahiptir. Planın  amaçlarından biri, öğrencilerin 
Matematik ve Fen bilimlerindeki yeterliliklerini artırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için ilkokul ve ortaokul 
öğretim programlarında konuların öğretimi için geliştirilecek etkinliklerde, araştırma ve sorgulamaya 

dayalı öğrenme, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi için dijital öğrenme araçlarının kullanılması hedeflenmektedir.

 Polonya Millî Eğitim Bakanlığı son iki yılda STEM eğitimine öncelik vermiştir. İlk olarak 2014-
2015 eğitim öğretim döneminin başında ortaokul eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için öğretim 
programlarını yenilemiş ve Matematik becerileri üzerine odaklanmıştır. Bu sayede 2015/2016 

dönemi sonunda Matematik ve Fen bilimleri eğitimi alanlarında ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 İtalya’nın STEM eğitiminin öneminin farkında olmasına rağmen STEM eğitimine ait belli bir 
stratejisi olmadığı söylenebilir.
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Öte yandan, STEM eğitimine yönelik alanlardan mezun olanların çalıştırılma oranının ortalama %19 olduğu tespit 
edilmiştir (TUSIAD, 2014). ÖSYM’nin verileri incelendiğinde, Türkiye’de STEM alanından mezunların oranının da 
%19 olduğu görülmektedir (OSYM, 2014). Şirketlere özellikle hangi alanlarda katkı yaptıklarına bakıldığında, 
STEM alanında çalışanlar ile STEM dışı alanlarda çalışanlar arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir 
(TUSIAD, 2014). TÜSİAD (2014) da ülkemiz için STEM eğitiminin önemli olduğunu ve STEM eğitimi stratejisinin 
belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu stratejide ise öncelikle STEM alanında eğitim görecek öğrenci sayısını 
artırma ve bu doğrultuda istihdam yaratma faaliyetlerinin planlanması gerekmektedir.  Bunun yanı sıra, inovasyon 
çalışmalarının yapılabilmesi için, AR-GE yatırımlarının desteklenmesi sağlanmalıdır. Eğitim alanında ise, STEM 
eğitimine geçilmesi ile birlikte, öğrencilerin daha nitelikli bir eğitime kavuşmaları ve 21. yy. becerilerini (problem 
çözme, eleştirel düşünme vb.) edinmeleri beklenmektedir  (TUSIAD, 2014). 

Türkiye’nin STEM eğitimi için Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış doğrudan bir eylem planı 

bulunmamakla birlikte 2015-2019 Stratejik Planında 
STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlar bulunmaktadır. 

TIMSS ve PISA gibi sınavların sonuçlarının daha iyi hale 
gelebilmesi için ülkemizde STEM eğitimi öncelikli olarak ele 

alınması gerekmektedir. 

 Ülkemizin STEM eğitimi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış doğrudan 
bir eylem planı bulunmamakla birlikte 2015-2019 Stratejik Planında STEM’in 
güçlendirilmesine yönelik amaçlar bulunmaktadır. STEM amaçlarının Teknoloji ve 
Tasarım deArsi amaçları ile belli ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Teknoloji ve Tasarım 
dersi kapsamında 7. ve 8. Sınıf seviyelerinde gerçekleştirilen çalışmaların STEM’e 

yönelik olduğu söylenebilir. TIMSS ve PISA gibi sınavların sonuçlarının daha iyi hale gelebilmesi için ülkemizde 
STEM eğitiminin öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir.  

Türkiye
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TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 2011-2016 Bilim Teknoloji Kalkınma Planı, 
öğrencilerin STEM eğitimini destekleyici bazı faaliyetleri içermektedir (Baran, Canbazoğlu-Bilici, & Mesutoğlu, 
2015). Bu stratejiye göre, bilim eğitiminin ilkokul ve ortaokul düzeyinde bilim fuarları, gençler için uzay bilimleri, 
matematik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yapılacak etkinliklerle desteklenmesi istenilmektedir. STEM 
eğitimi konusunda başarılı öğrenci ve öğretmenleri ortaya çıkarmak için TÜBİTAK proje çalışmaları yapmakta ve 
yarışmalar düzenlemektedir.  Ayrıca,  ülkemizde  STEM eğitimiyle  ilgili olarak, TÜBİTAK  tarafından çeşitli  illerde 
bilim merkezleri açılmaya başlamıştır. Bilim merkezleri, öğrencilere bilimi ve bilim insanını sevdirerek, toplumda 
bilime yönelik  önyargıları  ortadan  kaldırmayı  hedeflemektedir.  Bu  maksatla   kurulan  bilim  merkezlerinde,  
ders dışı zamanlarda öğrencilerle STEM etkinlikleri yapılmaktadır (STEM Akademi, 2013). 

Ülkemizde üniversitelerde STEM eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler çok fazla yaygın değildir (Çorlu, 
2013). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının hizmet içi eğitim kapsamında ve eğitim fakültelerinde alacakları 
bütünleşik öğretmenlik bilgilerini güçlendirici eğitimlerle STEM eğitimi becerileri artırmak için yapılan çalışmalar 
çok    yetersizdir.  Ülkemizde  STEM  eğitimine  geçilebilmesi  için birkaç  üniversitede  öğrenci  ve öğretmenlerin 
ulaşabileceği STEM merkezleri açılmaya başlanmıştır. Bu konuda ilk girişimleri, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul 
Aydın Üniversitesi yapmıştır.

Ülkemizde üniversitelerde STEM eğitimi ile ilgili yapılan 
çalışmalar ve projeler çok fazla yaygın değildir (Çorlu, 

2013). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının hizmet içi 
eğitim kapsamında ve eğitim fakültelerinde alacakları 

bütünleşik öğretmenlik bilgilerini güçlendirici eğitimlerle 
STEM eğitimi becerileri artırmak için yapılan çalışmalar 

çok yetersizdir. 
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Öte yandan, STEM eğitimiyle ilgili Avrupa Okul 
Ağı tarafından yürütülen Scientix Projesine 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
2014 yılından itibaren ulusal destek noktası 
olarak dâhil olmuştur. Avrupa Komisyonu’nu 
temsilen Avrupa Okul Ağı (EUN) tarafından 
yönetilen Scientix Projesi (Avrupa’da fen eğitimi 
için topluluk projesi) 2009 Aralık ayında 
başlamış olup, Scientix Projesi web sitesi 
“http:// http://www.scientix.eu/” 2010 yılı Mayıs 
ayında kullanıma açılmıştır. Scientix Avrupa’da 
Fen eğitimindeki teknoloji   kullanımını  ve   
iyi örnekleri yaygınlaştırmayı   amaçlayan  
30 Avrupa ülkesinin katılım sağladığı bir 
topluluktur. Scientix topluluğu öğretmenlere, 
araştırmacılara, politika üreticilere, ailelere 
ve STEM eğitimiyle ilgilenen herkese açıktır. 
Scientix projesi 2013-2016 yılları arası Scientix 
2 olarak devam etmiştir. 2016 yılından itibaren 
Scientix 3 olarak devam edecektir.

Scientix Projesinin başlıca amaçları 
şunlardır;

•	 Avrupa’ da gerçekleşen çok sayıda Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik    
(STEM)  eğitimi ile ilgili projelerden tüm 
Avrupa’nın haberdar olmasını sağlamak, 

•	 Bu projeler sonrasında üretilen materyal 
ve araçların yaygınlaştırılmasını ve 
paylaşılmasını kolaylaştırmak,

Bilim merkezlerinde, ders dışı zamanlarda 
öğrencilerle STEM etkinlikleri yapılmaktadır.

STEM
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•	 Avrupa ülkelerinde gerçekleşen ulusal kongre, konferans, çalıştay ya da projelerin tüm Avrupa’ya 
duyurulabileceği bir platform oluşturmak,

•	 Avrupa çapındaki öğretmenler ve akademisyenlerin deneyimlerini paylaşabilecekleri, fikir alış verişinde 
bulunabilecekleri bir platform oluşturmak,

•	 Fen ve Matematik öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri, sorgulama temelli eğitime uygun eğitim 
materyalleri örnekleri sunmak,

•	 Çevrim-içi ve yüz yüze eğitimlerle STEM eğitimi alanındaki öğretmenlerin eğitimine katkıda bulunmak,

•	 İlköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören meraklı, sorgulama becerilerine sahip, yetenekli 
öğrencilerin  belirlenerek  üniversitelerin Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik  ve  Matematik  alanlarına 
yönlendirilmesive teşvik edilmesidir.

Scientix projesi kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ülkemizin dör bir 
yanında çeşitli çalışmalar (konferans, toplantı, çalıştay, tanıtım, bilgilendirme, eğitim…v.b) başarıyla yapılmış 
olup projenin 3. fazı Scientix 3 olarak başlamıştır.

Soru Oluştur
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