
  

 

Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim 

Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı bir Program 

 PROFILES Bülteni – 1.Sayı 

PROFILES Bülteni İlk Sayısına Hoş Geldiniz! 
 

Bu sayı Profiles projesinin motivasyonu ve yapılma amacı hakkında 
sizlere bilgiler sunmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmekte olan PROFILES projesi eğitim ile ilgili toplulukların 
PROFILES ağına katılması için fırsatlar sunmaktadır. Proje fen ve 
teknoloji öğretmenlerinin daha etkili öğretim yollarını 
edinebilmeleri için özyeterliklerinin artırılması yoluyla Sorgulamaya 
Dayalı Fen Eğitimini teşvik etmektedir. Daha iyi fen ve teknoloji 
öğretimine katkıda bulunabilmek amacıyla Avrupa içi ve dışı 19 
ülkeden 21 kurum projede çalışmaktadır.  
 
Bültenin içeriğinde PROFILES Proje kavramı, hedefler ve aynı 
zamanda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan etkinliklere yer 
verilmektedir. 
 
Bülteni okuyan okuyucularımızın PROFILES Projesinin ilk bültenini 
beğendiğini ve projemize katılmayı planlayan meslekdaşlarımızın 
motivasyonunun artırtığını umarız. 
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PROFILES Nedir? 

PROFILES Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimini teşvik eden ve Avrupa Birliğinin 7.Çerçeve Programı tarafından 

desteklenen bir projedir. PROFILES projesini eşsiz kılan yönlerinden birisi Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin öz 

yeterliklerini artırma konusuna daha fazla önem vermesidir. Bir öğretmenin öz yeterliği denildiğinde; kendisinden 

beklenen durumları yönetmesini sağlayacak yeteneklere olan inancı ve güveni anlaşılmalıdır. 

PROFILES projesi öğretmenlere değişen fen öğretimin amaçlarının daha iyi anlaşılmasının yanı sıra öğretmenlerin 

meslektaşları ile birlikte bir ağ içerisinde bulunmalarının değerini belirtmeye çalışmaktadır. 

PROFILES projesi öğrenciler için öğrenme gereksinimlerinin ilgi çekici, düşündürücü ve ödüllendirici olması gerektiği 

üzerinde durmakta ve öğrencilerin sorgulamaya dayalı öğretme-öğrenme yoluyla eğitim yeterliklerinin 

geliştirilmesini ele almaktadır. 

PROFILES projesi, paydaş görüşlerini ve öğretmen gereksinimlerini yansıtacak şekilde tasarlanmış uzun süreçli bir 

mesleki gelişim programı planlamak ve bu yolla öğretmenleri desteklemek üzere ortaya çıkmıştır. Fen 

öğretmenlerinin mesleki gelişimi yoluyla, öğrencilerin fen konularını daha iyi öğrenebilmeleri için hem içsel 

(öğrenciler açısından uygunluk, anlamlılık ve önem) hem de dışsal (öğretmenin cesaretlendirilmesi, sınıf ortamı ve 

öğrenmenin pekiştirilmesi) motivasyonlarını arttırıcı yollar bulunması amaçlanmaktadır. Bu şekilde PROFILES projesi 

fen öğretimini özel ve kültürel durumlar için anlamlı hale getirmede öğretmenlere rehberlik etmeyi 

hedeflemektedir. Bunun için, mesleki gelişim programı araştırmaya dayalı fen eğitiminin felsefi temelleri üzerine 

yapılandırılmış ve sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin motivasyonlarını dikkate alacak şekilde fen öğretmenlerinin 

rolünü arttırmayı hedeflemektedir. Mesleki gelişim programı öğrencilerin araştırmaya dayalı öğrenmelerini 

desteklemede ve aynı zamanda onların yaratıcı, problem çözücü ve sosyo-bilimsel karar verme süreçlere 

katılmalarında öğretmenlerin okula dayalı müdahalelerini kapsamaktadır. Amaçlanılan öğretim, daha önceki Avrupa 

Birliği projelerinde geliştirilmiş olan fen öğretim materyallerinin (www.PARSEL.eu) kullanılmasına dayanmaktadır. 

Mesleki gelişimle bağlantılı olarak PROFILES projesinin başarısının değerlendirilmesi şu yollarla gerçekleştirilecektir:  

(a) Fen öğretmenlerinin yenilikçi, öğrenci motivasyonunu dikkate alan, araştırmaya dayalı fen eğitimi yaklaşımlarını 

kullanmadaki öz yeterliklerini belirlemek;  

(b) PROFILES’ın öğrenme ortamlarına vurgu yapan sosyal içerik yönelimli, öğrenci merkezli, araştırmaya dayalı fen 

eğitimi yoluyla öğrencilerin kazanımlarını (özellikle motivasyon ve fen ve fen öğrenmeye yönelik tutumları) 

arttırmak. 

PROFILES projesi ve diğer en iyi uygulama yaklaşımları ile kanıta dayalı öğrenci kazanımlarının ve öğretmen 

yansımalarının yaygınlaştırılması projenin hem asıl hem de yan hedeflerini oluşturmaktadır.   
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PROFILES projesi partnerleri, öğretmenleri dört faktöre (öğrenen olarak öğretmen, öğretmen olarak öğretmen, 

yansıtıcı uygulayıcı olarak öğretmen ve ilave bir adım olarak lider olarak öğretmen) odaklanacak şekilde lider 

öğretmenler olma konusunda ikna etmeye çalışacaktır. İlave adım, öğretmelerin içerik yönelimli PROFILES 

yaklaşımını benimsemelerini desteklemeye ve öğretimlerinde araştırmalardan esinlenen değerlendirmeye yönelik 

yöntemlerin birlikte kullanılmasına ve paydaşların iletişiminin etkili olmasına rehberlik etmelerine olanak vermek 

üzere ortaya konulmuştur. Proje aynı zamanda kendi yaygınlaştırma yaklaşımlarını, lider öğretmenlerin diğer 

hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine öncülük etmesi, yurt çapında anahtar rol üstlenen 

paydaşlarla çalıştaylar başlatılması ve PROFILES ağının kurulması yoluyla arttıracaktır.    

PROFILES projesi, araştırmaya dayalı fen öğretiminde “açık araştırma yaklaşımları” nı kullanmakta ve ilköğretim 

ikinci kademeye odaklanmaktadır. Ayrıca fen öğretmenlerinin mesleki gelişimleri; öğrencilerin fen öğrenmeye 

yönelik motivasyonlarını arttırılması üzerine kurulmaktadır. 

PROFILES Projesinin Amacı 

 

PROFILES feni ya da fen konularını ilköğretim ikinci kademede bulunan öğrenciler için daha ilginç, uygun ve anlamlı 

kılmayı amaçlamaktadır. Bu çok kolay görünmemektedir. Fen eğitimi ile ilgili yürütülen çalışmalar ilköğretim ikinci 

kademedeki fen öğretiminin ya da fen konularının pek çok öğrenci için ilgi çekici olmadığını ortaya koymaktadır. 

Okulda öğretilen fen konuları genellikle öğrencilerin bilgisinin olmadığı, sıkıcı ve günlük hayatla ilgisiz olarak 

tanımlanmaktadır. Öğrencilerin gruplar halinde çalıştığı aktif öğrenme yaklaşımları bile, feni pek çok öğrenci için 

cazip bir ders haline getirememektedir.   

PROFILES projesi, bu sorunu çözmek amacıyla ortaya çıkmıştır.  PROFILES felsefesine göre, fen öğrenimi 

öğrencilerin aşina oldukları ve onlara uygun bir düzen içinde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle PROFILES projesi 

fenle ilgili herhangi bir konu öğretmekle işe başlamaz. Fen konusu yalnızca öğrenciler tarafından ihtiyaç 

duyulduğunda tanıtılır. 

PROFILES’ ta önemli bir etken, öğrencinin içsel motivasyonunun sağlanmasıdır. Bu, yalnızca öğretmenin 

motivasyonel bir öğretim yaklaşımı kullanmasından ileri gelen bir motivasyon değildir. Bunun dışında bu 

motivasyon, daha fazla bilgi almak isteyen öğrencilerin kendilerinden başlattıkları bir durumdur. Basitçe söylemek 

gerekirse, PROFILES projesi öğrencilerin doğal olarak merak ettikleri bir konuyu öğrenmelerine öncülük eder.  

Eğer öğrenciler öğrenmenin onlara uygun olduğunun farkına varırlar ve bu durum onlara ilgi çekici bir şekilde 

sunulursa;  fen konularının öğrenilmesi onlar tarafından yararlı olarak algılanılmasını, önemli olarak görülmesini ve 

de fen öğreniminin daha anlamlı hale gelmesini sağlayacaktır. 
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PROFILES yaklaşımı 

Öğretmeye uygun bir senaryodan başlayın. Senaryonun öğrenciler için ilgi çekici olmasını sağlayın. Bunu yaparken 

senaryonun bilindik ve daha sonraki aşamada fenin sunulmasını etkin kılacak bir durumdan alınmasını sağlayacak 

şekilde yapın. Tüm PROFILES modülleri bir senaryo ile başlar. Biz; bir öğretim modülü denemenizi ve modülü kendi 

durumunuza adapte etmenizi ve öğrenci ilgisini en yüksek seviyeye çıkarmanızı tavsiye ederiz. Senaryoyu öğrenciler 

ile birlikte düşündükten sonra, problem durumundan çalışılması gereken fen sorularına geçiş yapınız. Bu durum 

gerçekleştirildiğinde, ulaşılan fen konuları sayesinde öğrenciler sosyo-bilimsel senaryoyu daha iyi anlayacaklar ve 

fenle ilgili karşılaştıkları bu durumla daha iyi bir etkileşim kuracaklardır. Senaryoların bilinen durumlarla uyumlu 

olması ve bu durumun fenle ilişkilendirilmesi oldukça önemlidir. Bu öncelikle fenin tipik ders kitabı yaklaşımına, 

ikinci olarak ta fenin uygulanışına terstir.  

Fenin amacının ne olduğu açıkça ortaya konulduğunda, öğretmenler feni ortaya koyabilir. Bu amaç senaryonun 

daha iyi anlaşılmasını ve bunun için öğrencilerin senaryoyu incelemeleri sonucunda motivasyonel bir biçimde onu 

anlamlandırmalarını sağlar.    

Bu yaklaşım benzersiz mi? PROFILES bunu iddia edemez. Ancak bu durum, fen öğrenimini daha uygun, daha ilgi 

çekici ve dolayısıyla öğrenciler için daha anlamlı ve de son olarak daha başarılı yapmaya çalışan PROFILES yoludur.  

www.parsel.eu sitesinden çeşitli öğretim modüllerini bulabilirsiniz. 

Toplantılar ve İlk Çalıştay Raporu 

Açılış toplantısı- Berlin 

Projenin ilk ve açılış toplantısı 10-14 Aralık 2010 tarihleri arasında Berlin de yapılmıştır. Berlin Freie Üniversitesi 

Rektörü, Prof. Alt ve Milli Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı’nın hoşgeldiniz konuşmalarından sonra sekiz çalışma 

paketi sunulmuş, yürütme ve finansal konular ile ilgili sorular cevaplandırılmıştır.  

Bültenin daha sonraki sayılarında her bir çalışma paketine daha yakından bakılacak ve çalışma ortamları, öğrenci 

kazanımları, sonuçların paylaşılması ve iletişim ağı gibi konularda daha detaylı incelemeler sunulacaktır. Yapılan bu 

ilk toplantıda PROFILES projesi ile ilgili ilk izlenimler ve projenin yapı taşları sunulmuştur ve tartışılmıştır. Aynı 

zamanda ileride yapılacak çalıştaylar ve öğretmen seminerleri de belirlenmiştir. Bazı proje ortaklarının Berlin’e 

ulaşımlarında hava muhalefeti nedeniyle sorunlar yaşanmış olsa da, karlarla kaplı Berlin’de oldukça sıcak geçen bir 

açılış toplantısı organize edilmiştir. Bu toplantıyı profesyonellikle organize eden ve oldukça misafirperver ve 

arkadaşça bir ortam yaratmayı başaran Berlin Freie Üniversitesi ekibine teşekkür ederiz. 
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Fotoğraflar 

10-14 Aralık 2010 / Berlin - Almanya 

         

 

24-26 Mayıs 2011 / Talin - Estonya 

    

 

 

 

  
 

http://ec.europa.eu/ http://ec.europa.eu/research/fp7 http://www.deu.edu.tr 
    

Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim 

Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı bir Program 

PROFILES Bülteni – Sayfa 5 

 



  

 

Talinn Çalıştayı  

PROFILES çalıştayları 20-24 Mayıs 2011 tarihleri arasında Talinn, Estonya’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar 

PROFILES ortaklarından Weizmann Institute tarafından hazırlanmıştır. Çalıştayların hedefi proje ortaklarını “sürekli 

mesleki gelişim liderleri (CPD Providers)” olmaya hazırlamaktı.  Proje ortakları ve projeye dâhil olan ve olmayan 

ülkelerde görevli öğretmen eğitimcileri bu çalıştaya davet edildiler.  

Çalıştayda, katılımcıların, PROFILES’ın sürekli mesleki gelişimle ilgili vizyonunun amacını anlamasına odaklanılmıştır. 

Bu anlamda, özellikle öğrenci merkezli araştırmaya dayalı öğrenme ve öğretmeyi pekiştirmek, öğrencilerin günlük 

yaşamlarıyla bağlantılar kurmayı vurgulamak, problem çözme ve karar verme etkinlikleriyle etkili öğrenmeyi 

hedeflemek gibi anlayışlar katılımcılarla paylaşılmıştır.  

Avi Hofstein, Rachel Mamlok-Naaman, Ron Blonder, Tami Levy Nahum ve Dvora Katchevich ile birlikte tüm 

katılımcılara PARSEL-tipi öğretim materyallerinin temel özelliklerini kendi ülkelerindeki sürekli mesleki gelişim 

programlarında öğretmenlere nasıl anlatacakları konusunda yardımcı olmuşlardır. Weizmann takımı tarafından 

yapılan ayrıntılı sunumlara ek olarak, katılımcılar bazı PROFILES modülleri hakkında tartışma imkânı bulmuşlar ve 

kendi okul sistemlerine uygun olarak modülleri yeniden geliştirmeye çalışmışlardır.  

Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Liderleri’nin PROFILES’ın amaçlarına uygun olarak öğretmenlere nasıl öğretecekleri 

ve öğretmenleri nasıl eğitecekleri konusunda yetiştirmek üzere yapılan PROFILES çalıştayının yanı sıra, Claus Bolte 

(Berlin Freie Üniversitesi’nden PROFILES projesi koordinatörü ve “Öğrenci Kazanımları” çalışma paketinin lideri) 

“öğrencilerin içsel motivasyonları ve öğrencilerin bilime ilgisi” üzerine bir çalıştay düzenlemiştir.  

Bu çalıştayın esas amacı motivasyon ve ilgi teorilerinde geçen bazı temel kavramların açıklığa kavuşturulması, 

motivasyonu dikkate alan teorik açıdan uygun öğretim modellerinin tartışılması ve sınıflarda yapılacak PROFILES 

uygulamaları çerçevesinde “öğrenci kazanımlarının” nasıl değerlendirileceği sorusu üzerine odaklanmaktı.  

Çalıştayda katılımcılara, “StoP” anketi (Self-to-Prototype-Matching: Kendisi ile Prototipi eşleştirme), “IQ2” (öğrenci 

ve öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğrenme ile ilgili niteliklerini ölçme anketi), Developmental Task instrument: 

Gelişimsel Etkinlik Ölçeği (fen derslerinde hangi yollarla öğrencilere kazandırılabilecek gelişimsel etkinliklerin 

verildiğini ortaya çıkarmak amaçlı)  ve “MoLE”-ölçeği (üç ayrı anketten oluşan, öğrencilerin motivasyonlarını 

artıracak sınıf ortamları ile ilgili tercihlerini ve algılarını ölçmeye yönelik bir ölçek) tanıtıldı. 
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Tartu: Konsorsiyum Toplantısı 

Çalıştaydan hemen sonra, PROFILES projesinin 2. konsorsiyum toplantısı Tartu’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 

PROFILES sürekli mesleki gelişim etkinlikleri için yapılan hazırlıklar, 2011-2012 eğitim öğretim döneminde PROFILES 

kapsamında yapılacak uygulamalar ve değerlendirmeler üzerine konuşulmuştur. Paydaşların fen eğitimi ile ilgili 

görüşlerini bildirdiği PROFILES Curricula Delphi Study (gelecek sayıda paylaşılacak), PROFILES iletişim ağları ve diğer 

paylaşım planları incelenmiştir. Bunlara ek olarak, konsorsiyum Şubat 2012 tarihinde yapılacak bir sonraki 

toplantıya kadar yapılacakları içeren bir iş çizelgesi geliştirmiştir. Talinn çalıştayını ve Tartu toplantısını çok iyi bir 

şekilde organize eden Miia Rannikmäe ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.  

                           

İsrail: Çekirdek Toplantı Raporu 

Mayıs ayında yapılan çalıştay öncesi, projenin çekirdek kadrosu (Claus Bolte, Miia Rannikmae, Avi Hofstein, Rachel 

Mamlok-Naaman, Franz Rauch and Jack Holbrook) İsrail’de 16-18 Mart tarihinde toplanarak Sürekli Mesleki Gelişim 

(SMG) Liderleri için düzenlenecek PROFILES profesyonel gelişim programını ve öğretmenlerin, PROFILES 2 aşamalı 

mesleki gelişim yaklaşımıyla (1. Aşama: 1 yıl süreli öz-yeterlik geliştirme, 2. Aşama: 1 yıl süreli PROFILES felsefesini 

ve yaklaşımını benimseme), 4 PROFILES elemanına (öğrenen olarak öğretmen, öğreten olarak öğretmen, uygulama 

ve yansıma yapan olarak öğretmen ve lider olarak öğretmen) uygun olarak mesleki gelişimlerinin sağlanmasına 

yönelik yöntemler tartışılmış ve planlanmıştır. 
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Delphi Çalışmasının İlk Tur Raporu 

PROFILES projesinin temel bileşenlerinden biri çeşitli paydaşların fen eğitiminin amacı ve değeri üzerine görüşlerini 

toplamaktır. Her proje ortağı “PROFILES Curricula Delphi Study on Science Education” olarak adlandırılan bu 

araştırmaya katılmıştır. Haziran ayı itibariyle 3 aşamalı turların ilkini tamamlamış bulunuyoruz. İlk turda yapılan 

araştırmada her bir proje ortağı/kurumu tarafından yaklaşık 100 uzmana ulaşıldı. Bu araştırmanın ilk turunda daha 

iyi bir fen eğitimi için tercih edilecek durumlara ve güdülere yönelik görüşler araştırıldı. Uzmanlar, öğrencilerin 

sahip olması gereken konu bilgisi, beceriler, yeterlik ve nitelikler açısından görüşlerini ve önerilerini paylaştılar. Tüm 

katılımcılara göstermiş oldukları işbirliği ve ilham verici önerileri için çok teşekkür ediyoruz. İlk turda toplanan nitel 

verilerin analiz edilmesiyle ulaşılacak bulgular, 3. çalışma paketi olan “Paydaşların Katılımı” lideri Berlin Freie 

Üniversitesi tarafından nicel veri toplamak üzere kullanılacak ölçekleri geliştirmelerinde temel noktası olacaktır. Bu 

nicel veri toplama aşaması 2011 sonbaharında başlayacaktır. 

PROFILES Delphi çalışmasının ilk turundan elde edilen bulgular ve yorumlar bir sonraki PROFILES bülteninde 

sunulacaktır.  Almanya Berlin Freie Üniversitesi’nden Theresa Schulte (t.schulte@fu-berlin.de) Delphi çalışmasına 

ilişkin etkinlikleri koordine etmektedir. Theresa Schulte aynı zamanda taleplerle ilgilenmekte ve çalışmanın 

sonuçlarına yönelik geri bildirim vermektedir.  

Öğretim Modülleri Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim Materyalleri Hazırlama 

Öğretmenler PROFILES projesi kapsamında sürekli mesleki gelişim programına katılmak üzere bir yıl süre ile 

seçildikten sonra, proje ortaklarıyla birlikte öğretim modüllerini seçmeye, incelemeye ve uyarlamaya başlarlar 

(PARSEL projesindeki var olan materyal ve modülleri kullanarak). Öğretim programı ve ilgilendikleri konuya bağlı 

olarak öğretmenlere, önceki projelerde geliştirilen modüllerden bir seçim yapmaları veya PARSEL türünde kendi 

PROFILES modüllerini geliştirmeleri konusunda rehberlik edilir. Tüm PARSEL modüllerine www.parsel.eu. internet 

adresi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. Ancak birçok durumda, modüller uygulanmaya geçilmeden önce ulusal 

dile çevrilmelidir. 

PROFILES modüllerinin, sorgulama için temel bileşenleri şunlardır: 

• Öğrenciler (grup olarak) için ilgi çekici bir durumdan (toplumsal ya da öğrencinin aşina olduğu başka bir durum) 

başlama 

• Sınıf söylemi içerisinde tanıtılan senaryo içerisindeki durumda ya da senaryonun ardında var olan bilimi keşfetme  

• Araştırmaya dayalı fen eğitimi yoluyla fen öğrenimini geliştirme – senaryodaki bilimsel soru(lar) tarafından 

araştırmanın çeşitli şekilleri başlatılır. 
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• Senaryo sonucunda ulaşılan fen kavramını uygulayarak fen öğrenimini pekiştirme 

• Sosyo- bilimsel ya da diğer karar alma süreçlerinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde senaryoyu tekrar 

derinlemesine düşünme ve sosyal ya da günlük yaşam çerçevesi içerisinde fen öğrenimini tamamlama 

Aşamaların birbirlerine sırasıyla öncülük ettiği bu 3 aşamalı sürekli akış modelinde: 

1. Aşama  

Toplumsal senaryo (örneğin, bilimsel bir öğe içeren toplumsal bir sorun) tanıtılır ve tartışılır. Daha sonra, 

öğrencilerin bilimsel anlayışlarında bir boşluk olduğunu fark etmeleri ve sonrasında da araştırmaları için uygun 

bilimsel soru ya da sorular şeklinde ifade etmeleri konusunda yönlendirilir. 

2. Aşama 

Sorgulamaya dayalı araştırma (kanıtların elde edilmesi literatüre dayalı, deneysel ya da ikisinin karışımı şeklinde 

olabilir) bilimsel problemin çözümüne yol açar. Bu aşama hem öğretim zamanı açısından hem de duruma ya da 

içeriğe dayalı program açısından önemli bir aşamadır. 

3. Aşama 

Argümantasyon ve tartışmaları üstlenmek için elde edilen bilimi kullanma, bunu başlangıçtaki senaryoya uygulama 

ve sosyo- bilimsel ya da özel yaşam hakkında karar alma amacıyla fen öğrenimini pekiştirmede temel bir aşamadır. 

 

2011 Ağustos’tan bu yana,  PROFILES ortakları sürekli mesleki gelişim programını işleme koymak için sürekli mesleki 

gelişim liderleri ile birlikte sürekli mesleki gelişim materyallerini geliştirmeyi başlatmışlardır. Bu hazırlık yukarıda 

sözü edilen 4 bileşen konusunda öğretmenlere rehberlik etmeye yöneliktir: öğrenen olarak öğretmen (daha çok 

modül ile ilgili disiplinler arası ek bilimsel bilgi kazanma), öğretmen olarak öğretmen ( PROFILES felsefesi ve 

yaklaşımını oluşturan öğretim becerileri ve öğretmen görüşlerinde geniş çeşitlilik), yansıtıcı uygulayan olarak 

öğretmen (sınıf müdahalesini derinlemesine düşünme ve bunu kolektif yansıtıcı olarak kullanan diğer PROFILES 

öğretmenleriyle tartışma) ve bunlar için örnek bir öğretmen olmayı amaçlayarak PROFILES sürekli mesleki gelişimin 

2. yılına hazırlanma (lider olarak öğretmen). 
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Öğretmen İhtiyaçları ölçeği 

 

PROFILES’ ın en önemli  özelliğinden birisi, başlangıçta bir yıl boyunca SMG programında öğretmenlere vereceği 

profesyonel destektir. Her partner PROFILES fikirlerini tecrübe etmek üzere projeye yaklaşık olarak 25-30 

öğretmeni dahil eder. SMG liderlerine rehberlik etmesi için, PROFILES partnerlerine bir “öğretmen ihtiyaçları” 

anketi uygulanmıştır. Anketi aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: 

http://ius.uni-klu.ac.at/misc/profiles/files/teacherneedinstrument.pdf   

 

Öğrenciler için MoLE ölçeği 

 

PROFILES’ ın önemli bir özelliği ve amacı, öğrencilerin fen öğrenimine yönelik (içsel) motivasyonunu artırmaktır. 

PROFILES projesinin öğrencilerin motivasyonlarına olan etkisini belirlemek için her bir proje ortağı modüllerden 

önce ve sonra “MoLE-Ölçekleri” olarak adlandırılan ölçeği uygulayacaktır. Farklı versiyonlardaki (öğrencilerin genel 

algılarını değerlendiren REAL-versiyonu, fen derslerinin nasıl olmasını diledikleri konusunda öğrencilerin 

beklentilerini analiz eden IDEAL-versiyonu ya da belirli bir derse ait algıyı değerlendiren TODAY-versiyonu gibi)   

MoLE-Ölçekleri 3 numaralı çalışma paketi (öğrenci kazanımları) lideri tarafından geliştirilmektedir. Bu ölçekler her 

bir ortak tarafından çevirisi yapıldıktan sonra uygulanacaktır.  

 

İletişim Ağı ve Yaygınlaştırma için Stratejiler ve Örnekler 

 

PROFILES, projeyi yaygınlaştırmayı en üst seviyeye çıkarmak ve öğretmenlerin PROFILES projesi ve gerçekleştirmek 

üzere yola çıktığı amaçlarının daha fazla farkında olmalarını sağlamak için öğretmen iletişim ağlarının kurulmasını 

öngörmektedir.  

 

Son on yılda, eğitim sistemleri dünya çapında iletişim ağlarına yansımıştır. Yönetimdeki yapısal değişiklikler ve 

merkeziyetçi olmayan bir politika uygulanması bu gelişmenin iki nedeni arasında yer almaktadır.  Böylece, okullar 

daha fazla sorumluluk almaya ve uygun yapılar geliştirmeye veya desteklemeye teşvik edilmektedir. 

 

PROFILES’ ın asıl amaçlarından birisi, her partnerin bölgesel düzeyin yanı sıra yerel bir iletişim ağı kurmasıdır. Yerel 

ağı bölgesel ağla birleştirmek; ve partnerler arası bölgesel ağları da birleştirmek suretiyle; bu ağın önemli amacı 

olan örneklerin ve motivasyonel, sorgulamaya dayalı fen öğretim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Avusturya Competence Center yenilikçi fen öğretimini daha kabul edilebilir yapmak için bir takım araç ve ölçekler 

geliştirdiği gibi, gelecek PROFILES bültenleri de her sayısında en iyi uygulama örneklerini tanıtacaktır. Bu örnekler, 

daha önceden tespit edilmiş uygulamalardan bahsedecek ve başarılı stratejiler olarak önerilecektir. 
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Etkinlik Programı 

 

Tüm PROFILES partnerlerinin katılacağı konsorsiyum toplantısı 12-17 Şubat 2012 tarihleri 

arasında İsrail’de Weizmann Fen Enstitüsünün organizasyonu ile gerçekleştirilecektir. 

 

11.ESERA Konferansı 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında Fransanın Lyon 

kentinde yapılacaktır. 11. ESERA konferansının bu yılki teması “Fen 

Öğrenimi ve Vatandaşlık“ tır. Fen eğitimine yönelik tüm farklı boyutların 

ele alınacağı ve tartışılacağı bir ortam olması açısından ESERA konferansı 

önemlidir. Konferans süreci içerisinde PROFILES çalışma paketleri liderleri 

bir sempozyum organize ederek PROFILES Projesinin çeşitli yönleri 

hakkında katılacak kişilere bilgiler vereceklerdir. Sizinle de bu 

sempozyumda görüşmeyi umarız. 

 

 

 

PROFILES projesi uygulamaları hakkında projeye katılan öğretmenlere bilgi vermek ve 

çalıştay yapmak amacıyla 15-16 Ekim 2011 tarihleri arasında İzmir’de bir öğretmen 

semineri gerçekleştirilecektir. 

 

14-15 Aralık 2011 tarihleri arasında PROFILES projesi uygulamalarını gerçekleştiren 

öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak üzere İzmir’de bir eğitim semineri 

düzenlenecektir. Bu seminere ICASE başkanı Prof. Dr. Jack Holbrook ile Tartu 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Miia Rannikmae katılacaktır. 

  

 

Uluslararası Stakeholder (Paydaş) konferansı 22-26 Eylül 2012 tarihleri arasında 

Almanya’nın Berlin kentinde yapılacaktır. Konferansın ana teması paydaşların 

araştırmaya dayalı fen eğitimi ve iyi uygulama örnekleri hakkındaki görüşleri 

üzerine olacaktır. Bu konferans ile ilgili daha detaylı bilgileri bir sonraki PROFILES 

bülteninde bulabilirsiniz. 

 
 
PROFILES Projesi hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki web adreslerinden ulaşabilirsiniz: 
www.profiles-project.eu  (İngilizce) 
www.profiles.deu.net (Türkçe) 
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Partner Kurumlar  Sorumlu kişi e-mail-adresi 

Freie Universität Berlin (FUB) – Germany 
(Koordinatör) 

 

Claus Bolte 
Sabine Streller 

Claus.bolte@fu-berlin.de 
sabine.streller@fu-berlin.de 

University of Tartu (UTARTU) – Estonia 

 

Miia Rannikmae miia.rannikmae@ut.ee 

Weizmann Institute of Science, (WEIZMANN) – 
Israel 

  

Avi Hofstein 
Rachel Mamlok-Naaman 

Avi.Hofstein@weizmann.ac.il 
rachel.mamlok@weizmann.ac.il 

Universität Klagenfurt UNI-KLU, Austria 

 

Franz Rauch 
Angelika Hödl 

Franz.rauch@uni-klu.ac.at 
Angelika.hoedl@aau.at 

Cyprus University of Technology (CUT) – Cyprus 

 

Eleni A. Kyza Eleni.Kyza@cut.ac.cy 

Masaryk University Brno (MU) - Czech Rep. 

 

Josef Trna josef.trna@email.cz 

University of Eastern Finland (UEF) – Finland 

 

Tuula Keinonen tuula.keinonen@joensuu.fi 

University College Cork (UCC) – Ireland 

 

Declan Kennedy d.kennedy@ucc.ie 

University of Universita’Politecnica delle Marche 
(UNIVPM) – Italy 

 

Liberato Cardellini cardelli@mta01.univpm.it 

University of Latvia (LU) – Latvia 

 

Dace Namsone dace.namsone@visc.gov.lv 

Utrecht University (UU) – Netherlands 

 

Astrid M.W. Bulte a.m.w.bulte@uu.nl 

University of Maria Curie-Sklodowska (UMCS) – 
Poland 

 

Ryszard M. Janiuk rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.pl 

University of Porto (UPORTO) – Portugal 

 

José Barros josebarros@ptdeveloper.net 

Valahia University Targoviste (VUT) -  Romania 

 

Gabriel Gorghiu ggorghiu@yahoo.com 

University of Ljubljana (UL) – Slovenia 

 

Iztok Devetak Iztok.Devetak@pef.uni-lj.si 

University of Vallalodid (UVa) - Spain 

 

Angela Gómez-Niño mariaj@dce.uva.es 

University of Applied Sciences Northwestern 
Switzerland (FHNW) - Switzerland 

 

Peter Labudde peter.labudde@fhnw.ch 

Dokuz Eylul University (DEU) -  Turkey 

 

Bulent Cavas cavasbulent@yahoo.com 

University of Northumbria (NU) - UK 

 

Susan Rodrigues susan.rodrigues@northumbria.ac.uk 

University of Bremen (UniHB) -  Germany 

 

Ingo Eilks ingo.eilks@uni-bremen.de 

International Council of Associations for Science 
Education (ICASE) - UK 

 

Jack Halbrook jack@ut.ee 
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