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PROFILES Bülteni 4. Sayısına Hoş Geldiniz! 
 

Değerli okuyucularımız, 

 

PROFILES Projesinin yarısını tamamlamış bulunmaktayız. PROFILES Proje 

üyeleri şu ana kadar olan gelişmeleri takip etmek ve projenin yapılması 

gereken işlerini organize etmek üzere Nisan 2013’te Avusturya’nın 

Klagenfurt kentinde toplanmıştır. 

 

Bu bültende İrlanda, Almanya, Letonya ve Finlandiya’da sürdürülmekte 

olan Sürekli Mesleki Gelişim seminerleri üzerine özet bilgiler 

sunulmaktadır. Ayrıca Türkiye’den “Robotlar tarfik kazalarını azaltabilir 

mi?” başlıklı öğretim modülü sizlerle paylaşılacaktır. 

 

Ayrıcu bu bülten yapılacak olan konferans ve toplantılar hakkında bilgiler 

içerecektir.  
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İrlanda Sürekli Mesleki Eğitim Kursları 

Declan Kennedy (University College of Cork, Ireland) tarafından yazılmıştır. 

İrlanda’daki 30 Öğretmen PROFILES mesleki eğitim kurslarına katılmıştır. Bu öğretmenler İrlanda Fen Öğretmenleri 

Derneği (ISTA) tarafından görevlendirilmiştir. ISTA’nın bir ICASE üye kurumu olması nedeniyle bu çalışmaların 

tamamı ICASE’in katkıları ve işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. PROFILES çalışmalarına katılan öğretmenlerin tamamı 

halen öğretmen olarak görev yapan kişilerden oluşmaktadır. Mesleki gelişim seminerleri Eylül 2011 başlamış ve 

Mayıs 2012’ye kadar devam etmiştir. Bu süreçte ele alınan konu başlıkları aşağıda verilmektedir. 

 

PROFILES’a Giriş 

 PROFILES projesi nedir?  

 PARSEL tipi modüller ve amaçları  

 Öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi için focus grup tartışmaları 

Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimi 

 Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimi nedir 

 Yapılandırıcı öğretim yaklaşımı 

 Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimini teşvik etmek üzere veri toplama araçları  

PROFILES Uygulama Modülleri 

 PROFILES Uygulama Modülleri yazma ve tasarlama 

 Çoklu zeka teoremi 

 Fen Eğitiminde zor öğretilen fikirler 

 Öğretmen öz yeterliği 

 3 Aşamalı Model 

Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 

 Öğretim Programı Geliştiricisi olarak öğretmen 

 Öğretmen ve Aksiyon Araştırması 

 Yansıtıcı Uygulayıcı 

 Fokus gruplar 

Developing the PROFILES Intervention Modules 

 Öğretmen grupları 

 Fokus grup tartışması 

 Konuların belirlenmesi 

 Ocak 2012 Uygulamaları 
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Resim1: John Lucey veritoplama araçlarını göstermektedir.       Resim 2:  İrlandalı öğretmenler Dr Declan Kennedy tarafından  

© UCC               verilen IBSE seminerini dinlemektedir. © UCC   

 

2011 ve 2012’de gerçekleştirilen tüm etkinlikler Eureka Centre of University College Cork (UCC)’de 

gerçekleştirilmiştir. Eureka Centre 2 adet modern fen eğitimi laboratuvarı içermektedir. İlk yılda toplam 65 saatlik 

mesleki gelişim kursu organize edilmiştir. Mesleki gelişim seminerleri sunular, çalıştaylar, tartışma grupları ve lab 

uygulama etkinlikleri içermiştir.  Etkinliklere katılan öğretmenlerden 10 tanesi lider öğretmen olması istenmiştir. Bu 

öğretmenler UCC / ICASE modülleri geliştirmek için konuları kendileri belirlemiştir.  
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Öğretim Programı Tasarımı için Katılımcı Eylem Araştırması  (Bremen) 

Marc Stuckey, Silvija Markic, Dörte Ostersehlt and Ingo Eilks (University of Bremen, Germany) tarafından 

yazılmıştır. 

 

Bremendeki PROFILES uygulamaları için Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) kullanılmıştır. Yaklaşık on yıl önce tanımı 

Ingo Eilks and Bernd Ralle (2002) tarafından yapılmış ve son yıllarda öğretmen meslekli gelişimi üzerine uzun süreçli 

etkileri Mamlok-Naaman and Eilks (2012) tarafından incelenmiştir. 

PAR araştırma tabanlı tasarımı yeni ders planlarını, fen öğretim uygulamalarının yeniliğini, hizmet içi öğretmen 

eğitimi üzerine eylem araştırmasını birleştirmeyi amaçlamaktadır. PROFILES-Bremen öğretmen ağı oluşturarak, 

farklı okullarda öğretmenlik yapan öğretmenlerin kendi öğretim programlarını ve öğretim uygulamalarını 

geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Öğretmenlerin çalışmaları Bremen Üniversitesinde yer alan fen eğitimcileri 

tarafından desteklenmiştir. 

PROFILES Projesi çerçevesinde 20 fen öğretmeni yeni ders planları ve öğretim materyalleri üzerinde çalışmalarda 

bulunmaktadır.  

Öğretim materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili öğretmenler küçük gruplar halinde (3-6 kişi) toplanmışlardır. Bu 

toplantılara araştırıcılar ve öğretim program uzmanları da katılmıştır. Her yıl 5  - 6 ders planı üzerinde çalışılmış, test 

edilmiş ve tekrar düzenlemiştir. 

 

Kaynaklar 

Eilks, I. & Ralle, B. (2002). Participatory Action Research in chemical education. In B. Ralle & I. Eilks (Eds.), Research 

in Chemical Education - What does it mean? (pp. 87-98), Aachen: Shaker.  

Mamlok-Naaman, R., & Eilks, I. (2012). Action research to promote chemistry teachers’ professional development – 

Cases and experiences from Israel and Germany. International Journal of Mathematics and Science 

Education, 10 (3), 581-610. 
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Eylem Araştırması – Sorgulama Öğretim ve Yansıtma Becerilerinin Geliştirilmesi için Güçlü bir Araç: Letonya’dan 

deneyimler   

Dace Namsone (University of Latvia, Latvia) tarafından hazırlanmıştır 

Son yıllarda bilimsel sorgulama öğrenimi ve öğretimi Letonyadaki okullarda öğretim ve öğrenim sürecinin bir 

parçası haline gelmiştir. Bu çerçevede PROFILES projesi yeni öğretmen mesleki gelişim seminerlerinin 

düzenlenmesinde iyi fırsatlar sunmaktadır. PROFILES projesinin başlangıcında uygulanan öğretmen gereksinim 

anketi sonuçları öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğretim tekniklerinin sınıf ortamlarına tam olarak 

yansıtılmasında öğretmenlerin güçlükler çektiğini göstermektedir. Özellikle öğrencilere hipotezlerin nasıl 

kurulmasını, problemlerin nasıl analiz edilmesini veya sonuçlara nasıl varılmasının  öğretilmesinin Letonyalı 

öğretmenlerin karşılaştıığı en büyük sorunların başında geldiği ortaya koyulmaktadır. 

Eylem araştırma tekniği seçilerek öğretmenlerin öğretim uygulamalarını ne yansıtma becerilerini nasıl 

geliştirebilecekleri üzerine çalışmalar yapılmıştır.  

         

 

Resimler yıl sonunda gerçekleştirilen etkinlikleri göstermektedir. 
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Fokus Grup Tartışmaları - Finlandiya 

Tuula Keinonen (University of Eastern Finland, Finland) tarafından hazırlanmıştır. 

Finlandiya öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik çok eski geleneklere sahiptir. Öğretmenler yılda iki kez bir 

günlük VESO eğitim seminerlerine katılmaktadır. Bu seminerler bir sözleşme ile düzenlenmektedir. Bu eğitim 

günlerine kadrolu öğretmenlerin katılımları zorunlu tutulmaktadır. Bu seminerler belediyeler tarafından organize 

edilmektedir. 

Bu seminerlere ek olarak Ulusal Eğitim Kurulu her yıl birkaç uzun süreçli hizmet içi eğitim programlarını 

desteklemektedir. Bu prohramlar genellikle Üniversitelerin veya Eğitim Enstitülerinin Öğretmen eğitimi bölümleri 

tarafından organize edilmektedir. Bu kurumlar tüm okul yılı içerisinde yüz yüze toplantıları ve uzaktan eğitim 

periyodlarını içermektedir. PROFILES öğretmenleri de Finlandiya’da bu çerçevede organize edilmiştir.  

Finlandiyalı öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğrenme konusuna aşina oldukları söylenebilir, çünkü bu konu 

öğretmen eğitimi içerisinde yer alan bir konudur. Öğretmenlerin ayrıca iyi bir alan bilgisine sahip oldukları bilinir. Bu 

nedenle Finlandiya’daki mesleki öğretmen seminerleri 3 aşamalı model üzerine yoğunlaşmıştır. Bu seminerlerde 

senaryoların yazımı ve karar verme aşamalarına dikkat çekilmiştir. 

Fokus grup tartışmaları öğretmenlerin PROFILES 3 aşamalı model hakkındaki görüşlerini almak için kullanılmıştır. İlk 

focus grup tartışmasında iyi bir senaryo yazımı, senaryonun sorgulama aşamalarına taşınması ve öğrenme içeriğinin 

tam olarak anlaşılması için alınması gereken önlemler ilk focus grup tartışmasında ele alınan konu başlıklarının 

başında gelmektedir. 

 

Resim 1: PROFILES Öğretmenleri ile 1 ve 2. Round için tartışma (Bir öğretmen Amerikalıdır) 
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Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 

Bulent Cavas (Dokuz Eylul University, Turkey) and Jack Holbrook (ICASE, UK) tarafından hazırlanmıştır 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf 
Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanı – Işık ve Ses Ünitesi için Öğrenme-Öğretme Modülü 

 

Özet 
Bu modül, trafik kazalarını azaltma yolları ile ilgili bir karar verme etkinliğine öncülük etmektedir. Temel bilim alt 
yapısını 7. sınıf ışığın yansıması konusunun olacağı bu etkinlikte robotlar (Lego Mindstorms NXT 2.0) 
kullanılmaktadır. Etkinlik, ışık sensörü kullanarak ışığın farklı dalgaboylarını okuyabilen robot inşa etmeyi 
içermektedir. Oluşturulan robotlara çeşitli sensörler eklenebilir ve trafik kazalarının önlenmesindeki yolları 
araştırmak için deneyler uygulanabilir. Öğrenciler, ülkelerin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarının 
önlenmesi konusunda önemli fikirler geliştireceklerdir. Ayrıca, farklı renkteki yollarda hareket eden robotlarının 
hızlarını test etmek/ control etmek için öğrencilere fırsat sağlayacaktır. 

Modülün Genel Amaçları 
Öğrencilerden: 
Yol kazalarının sayısını azaltmada, robotların uygulanabilir bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağına gerekçeli karar vermeleri 
Farklı renkteki yollara gore arabanın hızını arttırıp azaltmak için ışık sensörü tarafından kontrol edilen bir robot oluşturması ve 
sonuçları tablo ya da diyagramlar şeklinde sunması 
Arabanın hızını kontrol etmek için NXT 2.1 programını kullanarak uygun bilgisayar programı hazırlaması 
Robot kullanımıyla ilgili problemleri çözmek için bilgisayar programı hazırlayarak uygun etkinlikler 
tasarlamada ve uygulamada grubun bir üyesi olarak işbirlikli çalışması 
Hem beyaz hem renkli ışık için transfer edilen, soğurulan, yansıyan ışığı ve farklı renkteki yollardaki yansıma saflığını açıklaması 
Elektromanyetik spectrum kapsamında ışığın dalga boyunu ve ışık sensörünün işlevini açıklaması beklenir. 
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Modülün Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Öğrenme Kazanımları 
1. Işığın soğurulması ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda soğurulabileceğini fark eder. 
1.2. Işıkla etkilesen maddelerin ısındığını gözlemler. 
1.3. Yaptığı gözlemlere dayanarak maddelerin ışığı soğurduğu çıkarımını yapar (BSB-8). 
1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, acık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder (BSB-2, 6). 
BSB-2(GÖZLEM): Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler. 
BSB-6(KARŞILAŞTIRMA-SINIFLAMA): Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar 
yapar. 
BSB-8(ÇIKARIM YAPMA): Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar. 

Öğretim Programı İçeriği: 
Işığın iletimi ve yansıması, elktromanyetik spektrumun bir parçası olarak ışık. 
Etkinlik Türleri: Lego Mindstorms NXT 2.0 kullanarak bir robot oluşturma; ışık sensörüyle ilgili uygun bilgisayar 
yazılımı kullanarak robot arabanın hızını kontrol etme; farklı renkteki yüzeylerle ilgili robot arabanın hız 
kontrolünün etkililiğini belirlemek için ek deneylerüstlenme; tarfik kazalarının sayısını azaltmak için ışık sensörü 
kullanımının mümkün olabileceği gerçekçi yolları (Kabul edilebilir, fiyat etkisi, güvenli) belirlemek için gerekçeli 
bir karar vermek amacıyla bir grup tartışması üstlenme. 

 
Öngörülen zaman: 4 ders 
- Ders 1: Senaryoyu tartışma; robot arabaları oluşturma 
- Ders 2: Işık sensörünü adapte etme; bilgisayar programı hazırlama 
- Ders 3: Robot arabayı test etme; iletilen/soğurulan/yansıyan ışığı açıklama 
- Ders 4: Grup tartışması, robot arabanın etkililiği üzerine gerekçeli verilen kararın raporunu yazma 

Bu özgün öğrenme öğretme materyali, 4 alanda- zihinsel gelişim, süreç ve bilimin doğası, kişisel ve sosyal 
gelişim- öğrenmeyi tanımlayarak öğrencilerin bilimsel okur yazarlıklarını geliştirme konusunda öğretmenlere 
rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Özgünlüğü, ilgili ve popüler olması için tasarlanan bir yaklaşımı fen 
derslerine sunmasından kaynaklanmaktadır. Bunun için yaklaşım, özellikle öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılamak için toplumdan bilime kasıtlıdır. 
Bu özgünlük özellikle: 
1. Toplumla ilgili ve konuya dayalı başlık (Öğrenci kılavuzundasenaryo tarafından desteklenmiş) 
2. Bir dizi eğitimsel ve bilimsel amaçları kapsayan, bilimsel problem çözümüne öğrenci merkezli vurgu 
3. Sorumlu vatandaş olmak için toplumsal ihtiyaçları elde eden bilimle ilgili sosyo- bilimsel karar vermeyi 
İçerme 

Senaryo 
Yollarda gerçekleşen kazalar Türkiye’de birçok kişinin ölümüne neden olmaktadır. Buna sebep olan birçok neden vardır. 
Bunlardan en önemlisi, özellikle geç saatlerde araba kullanırken sürücülerin dikkatsizliğidir. Türk sürücülerin birçoğu, hız 
sınırıyla ilgili trafik işaretlerini takip etmemektedirler. Son on yılda trafik kazalarında artış gözlenmektedir. Emniyet 
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; 2008’de 4236, 2009’da 4324 ve 2010’da ise 4045 kişi trafik kazaları sebebiyle hayatını 
kaybetmiştir. 
Trafik kazalarının azaltılabilmesi için robotları ve sensörleri kullanarak bir hız azaltma sistemi geliştirmeye ne dersiniz? Bu 
modül ile bir robot araba oluşturmanız ve ışık sensörü kullanarak trafik kazalarının en aza indirgenmesini sağlayınız. 
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Önerilen Öğretim Yaklaşımı 
1. Ders öğrencilerin senaryo içerisindeki sosyo-bilimsel sorunu ortaya çıkarmasıyla başlar. 
2. Öğretmen bu sorunun giderilmesinde robotlar ve ışık sensörünün rolünü açıklar ve bu konuda bilgi verir. 
3. Öğrenciler NXT ve ışık sensörünü kullanarak ışığın bir objeye çarptığında yansımasıyla elde edilen değeri okur ve kayıt 
ederler. 
4. Öğrencileri gruplara ayrılarak (maksimum 5 kişi) Lego Mindstorm NXT 2.0 kitlerini kullanarak robot tasarımı yaparlar ve ışık 
sensörünü robot arabaya entegre ederler. 
5. Değişik renkteki kartonlardan oluşturulan yolda robot arabanın hızının arttırılması ve azaltılması için NXT 2.1 de 
programlama yapıp bunu robot araba üzerinde denerler. 
6. Elde ettikleri sonuçları tartışırlar. 

 

Trafik Kazaları Robotlar Tarafından Önlenebilir mi? 
Lego Mindstorms NXT 2.0 ile ilgili olarak: 
Öğrenciler, Lego Mindstorms NXT 2.0 ve çalışma prensibi hakkında bilgiye sahip olmalıdır. 
Öğrencileriniz yeterli bilgiye sahip değilse onlara Lego Mindstormları öğretmek bir ders saatinizi 
alacaktır. 
Detaylı bilgi Lego Mindstorms web sayfasında bulunabilir: 
www.mindstorms.lego.com 
Fen ve Teknoloji Öğretim Programıyla ilgili olarak: 
Işık sensörü bulunduran bir kaç farklı alet göstermek yararlı olabilir. 
Trafik kazaları hakkında birkaç video ve trafik kazaları istatistiklerini göstermek yararlı olabilir. 
Işık, ışığın yansıması hakkında bir kaç video göstermek yararlı olabilir. 
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PROFILES Consortium Toplantısı, Klagenfurt, Austria 

PROFILES konsorsiyum toplantısı 14-18 Nisan 2013 tarihleri arasında Avusturyanın Klagenfurt kentinde yapılmıştır. 

Toplantıya partner ülkelerden 40 katılımcı iştirak etmiştir. Toplantıda projenin gelişim aşamaları ve gelecekte 

yapılması gerekn işler planlanmıştır. Buna ek olarak birden fazla çalıştay organize edilmiştir. Rachel Mamlok-

Naaman, Dvora Katevich ve Avi Hofstein öğretmenlerin sahiplenmesi konulu bir seöiner vermiştir. ClaUS Bolte 

öğrenci kazanım analizleri üzerinde açıklamalarda bulunmuştur. 
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Etkinlikler ve Konferanslar 

EARLI Conference, Munich, Germany 

 

From 27th to 31st August 2013, the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on 

Learning and Instruction (EARLI) will take place in Munich, Germany. Eleni Kyza, PROFILES member from Cyprus, 

will attend the conference to present the project and further disseminate its objectives. Further information is 

available on: http://www.earli2013.org/  

 

ESERA Conference, Nicosia, Cyprus  

 

The 10th biannual Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) will take place 

from 2nd to 7th September 2013, in Nicosia (Cyprus). The theme of this ESERA conference is “Science Education 

Research for Evidence-based Teaching and Coherent Learning”. PROFILES consortium partners are looking forward 

to present some papers and run two symposia on a) the PROFILES International Curricular Delphi Study and b) 

Promoting Motivational Science Education for 21st Century Scientific Literacy. 

Further information is available on: http://www.esera2013.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=1  

 

 

WorldSTE 2013, Kuching, Malaysia 

 

The fourth World Conference on Science and Technology Education (WorldSTE2013) will be held in Kuching, 

Malaysia from 29th September to 3rd October 2013. Organized by the International Council of Association for 

Science Education (ICASE), holding official relations with UNESCO, the World Conferences bring together policy 

makers, curriculum developers, scientists, science and university educators educators and researchers, science 

teacher association officers and of course primary and secondary science teachers. PROFILES partners are planning 

a symposium on PROFILES modules for robotics, datalogging and the use of microscale equipment. Further 

information is available on: http://worldste2013.org/index.html   
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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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Proje’nin Türkiye Takımı 

 

 
 

Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ (Koordinatör) 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Buca Eğitim Fakültesi 
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
e-mail: bulent.cavas@deu.edu.tr 
Cep tel: 05324267927 
Ofis tel: 02324204882/1631 
Fax: 02324204895 

 
 

 
Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Buca Eğitim Fakültesi 
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
e-mail: teoman.koglu@deu.edu.tr 
 

 
 

   
Prof.Dr.Gül GÜNER 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tip Fakültesi 
Biyokimya 
e-mail: gul.guner@deu.edu.tr  
 

 

 
 

 
Yrd.Doç.Dr. Pınar ÇAVAŞ 
Ege Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 
e-mail: pinar.huyuguzel@ege.edu.tr 

 
 

 
Arş.Gör. Yasemin ÖZDEM 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
e-mail: yasemin.ozdem@hotmail.com 

 
 
Projeye İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Biriminden Zahide MUTLUKAN ve Ferruh SEMERCİ 
destek vermektedir. 
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