
  

 

Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim 

Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı bir Program 

 PROFILES Bülteni – 5.Sayı 

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 son proje konsorsiyum toplantısını Baião, 

Portekiz’de gerçekleştirdi. 

 

Bu bültende Portekiz, Slovenia, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya partnerleri 

tarafından hazırlanan ve öğretmenlerin sahiplenme gelişimleri ile ilgili 

bilgiler yer alacaktır.  Bu bültende ayrıca yöntemler ve deneyimlerin yer 

aldığı örneklere yer verilmiştir. “Bir alerji ve hastalık nasıl tespit edilir?” 

isimli PROFILES modülü bir örnek olarak yer almaktadır. 

 

Bülten yapılacak konferans ve toplantıllar ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısım 

ile sonuçlanmaktadır.  
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PROFILES’da Öğretmenlerin Projeyi Sahiplenmesi 

Avi Hofstein ve Rachel Mamlok-Naaman (Weizmann Institute, İsrail)  

PROFILES’da öğretmenlerimizin üst düzeyde sahiplenme duygusunu kazanmalarını önemsiyoruz çünkü, proje 

tamamlandıktan sonra bile, bu öğretmenlerin PROFILES fikirlerini ve öğretim yöntemlerini geliştirmeye ve 

uygulamaya devam edecek lider öğretmenler olacaklarını düşünüyoruz.  Bu anlamda PROFILES sürekli mesleki 

gelişim programlarıyla öğretmenlerin (1) teknik beceriler, (2) kavramsal beceriler, (3) kişilerarası iletişim becerileri 

ve (4) kendi-kendine öğrenme becerisi gibi niteliklerini geliştirmeye yönelik aktif katılım sağlayacakları ortamlar 

oluşturuyoruz.  

PROFILES’da öğretmenlerin projeyi sahiplendiği gösteren belirtiler nelerdir?  

Öğretmenlerin projeyi sahiplendiğini gösteren veri ya da deliller farklı yöntemlerle ortaya konulabilir. Sürekli 

mesleki eğitim programına katılan öğretmenlerin gözlemlenmesi, bu öğretmenlerin kendi öğrenmeleri ile ilgili yazılı 

ya da sözlü ifadeleri ve programda görev alan eğiticilerle ya da partnerle yapılacak görüşmeler bu yöntemlerden 

bazılarıdır. Bu yöntemler sonucunda elde edilecek verilerde sahiplenme duygusunun geliştiğini gösteren bazı 

belirtiler şunlar olabilir:  

1. Öğretmenin okulundaki diğer öğretmenleri de proje fikirlerini uygulamak üzere yönlendirmek istemesi 

2. Daha yerel düzeydeki ve ilgili olabilecek bazı konuları, örneğin kendi çevresinde gözlemlediği sosyo-bilimsel 

bir problemi, öğretim modüllerine dahil etmek istemesi 

3. Kendi mesleki gelişimlerine ya da uygulamalarına yönelik düşüncelerini projeden örnekler vererek ifade 

etmesi 

4. Internette yer alan proje ile ilgili dökümanlarda, örneğin haber bültenlerinde, kendi katılımını gösteren 

sayfalara ilgili göstermesi 

5. Okul yöneticilerine de projenin felsefesini anlatmaya ve benimsetmeye çalışması 

6. Öğrencilerine veya çevresine uluslararası bir projede öğretim modüllerinin geliştirilmesinde ya da 

uyarlanmasında kendisinin de görev aldığını belirtmesi 

7. Proje fikirlerini ve öğretim modüllerini diğer öğretmenlerle paylaşarak yagınlaştırmaya çalışması  

8. PROFILES yaklaşımıyla gerçekleştirdikleri sınıf içi uygulamalarını gösteren video ya da materyalleri 

toplantılara getirmesi 

9. Öğretim modüllerinde yer alan konu ya da uygulamaların öğrenme açısından anlamlı olduğunu düşünmesi 

10. Modüllerde projenin felesefsini ya da yaklaşımını daha iyi yansıtacak değişiklikler, düzenlemeler ya da 

eklemeler yapmak istemesi  

11. Proje partneri olan ilgili kişi ya da kuruluşun öğretmenin proje fikirlerini uygulamadaki öz-yeterliği ve 

istekliliğini göz önüne alarak öğretmeni ikinci tur sürekli mesleki gelişim programlarında lider öğretmen 

olarak dahil etmesi.  

PROFILES’da hedefimiz, sürekli mesleki gelişim programlarına katılan öğretmenlerimizin %5-%10 ‘unun proje sonunda bu özyeterliği  ve 

sahiplenme duygusunu kazanması ve lider öğretmenler olarak diğer öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmasıdır. Bu öğretmenlerimizin, 

PROFILES’ın uzun süreli ve sürdürülebilir bir proje olmasını sağlayacağına inanıyoruz. 
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Portekiz’de öğretmenlerin PROFILES projesini sahiplenmeleri: Öğretmen deneyimleri 

João Paiva, Carla Morais, José Barros ve Nuno Francisco (University of Porto, Portekiz) 

Sahiplenmenin tanımı 

Belki de Portekiz diline en zor çevrilen eğitimle ilgili kelime sahiplenmedir Bazı araştırmacılar sahiplenmeyi 

liderlikle, bazıları  öz-pozitivizmle, PROFILES projesi ise öz-yeterlik ötesi düzeyle ilişkilendirmektedir (PROFILES, 

2010). Her durumda, bizler sahiplenmenin PROFILES projesine farklı bir nitelik kazandıran, önemli bir kazanım 

olduğunu düşünüyoruz.  

Sahiplenmenin nitelendirilmesi  

Sürekli mesleki gelişim programları öz-yeterliğin temel prensiplerini kazandırmakta ve öğretmenlerin sahiplenme 

duygusunu desteklemektedir. Sahiplenme, öğretmenlerin aktif katılımlarıyla, öğrenme materyallerinin geliştirilmesi 

ve adaptasyon sürecinde yer almalarıyla, PROFILES felsefesini ve yaklaşımını desteklemeleriyle anlaşılabilir. Diğer 

yandan, sahiplenme yalnızca öğretmenlerin öğrenme materyallerini uygulaması olarak ifade edilemez. PROFILES 

öğretmenleri sahiplenmesi duygusunu kazandıklarında sınıf düzeylerine göre bu materyallere kendilerinden 

eklemeler yapacak ve hatta kendi deneyimlerini ve öğretim yöntemlerini dahil edeceklerdir (Hofstein & Even, 2001; 

Borko, 2004). 

Bunun yanısıra, PROFILES projesinin diğer hedefleri göz önüne alındığında, öğretmenler (a) diğer öğretmenlerle 

bilinçli diyaloglar ve etkileşim içerisinde olacaklar, (b) öğretmenler kendi aralarında iletişim ağları geliştirecekler ve 

(c) farklı yöntemlerle projenin yaklaşımlarını, kazanımlarını ve kendi deneyimlerini yaygınlaştıracaklardır.  

Portekiz sürekli mesleki gelişim çalıştaylarından öğretmenlerin sahiplenmesinmesine yönelik örnekler 

Portekiz’de PROFILES sürekli mesleki gelişim programlarından ikincisi yeni ve oldukça ilginç öğrenme modüllerinin 

farklı öğretim yöntemleri kullanılarak ve bir önceki programda yer alan öğretmenlern deneyimleri paylaşılarak 

gerçekleştirildi. Tüm öğretmenler çalıştaylarda yüksek motivasyona sahipti ve farklı sınıf düzeylerine yönelik 

sorgulamaya dayalı fen eğitimini gerçekleştiren yeni materyaller oluşturdular.  

Öğretmenlerin sahiplenme duygusu geliştirdiklerini gösteren bazı deneyimlerimiz şu şekilde özetlenebilir:  

 Öğretmenler modüllerde yapılacak değişiklik ve düzenlemelere kendileri karar verdiler 

 Öğretmenler diğer öğretmen arkadaşlarına ve öğrencilerine PROFILES projesinde yer aldıklarını söylemeye 

istekliydiler 

 Diğer öğretmen arkadaşlarıyla proje fikirlerini ve modüllerini paylaştılar 

 Sınıflarında kendi evlerinden getirdikleri basit materyallerle uygulamalar yapmaya çalıştılar 

 Proje yaklaşımıyla sunulan kavram ve konuların ilgili, ilginç ve öğrencilerin öğrenmesine anlamı katkıda 

bulunduğunu düşünmekteydiler 

 Öğretmenlerin istekliliği ve sahiplenme duygusunu gösteren ürünler ortaya koydular 

Aşağıda verilen şekil öğretmenlerin PROFILES projesinde sahiplenme duygusunun gelişimini gösteren dört temel 

unsuru ortaya koymaktadır. 
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Öğretmenlerin sahiplenme duygusunu gösteren verilerin toplanması 

 Öğretmenlerin PROFILES felsefesiyle ortaya konulan ilgili ve anlamlı öğrenmeye ilişkin ifadeleri 

 PROFILES modülleri ile anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere öğretmenler tarafından bu yaklaşımla 

hazırlanmış ders planları  

 PROFILES modüllerinin uygulandığı sınıflardaki öğrencilerden gelen çalışma kağıtları 

 Anketlerde, öğrencilerin motivasyon ile ilgili kazanımlarını ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirdiklerini ortaya 

koyan cevapları 

Tartışma 
Sürekli mesleki gelişim programının farklı safhalarında öğretmenlerden yazılı, online ya da sözlü olarak aldığımız 
dönütler öz-yeterliğin kriterlerini belirlememizde ve sahiplenme duygusunun gelişimini takip etmemizde bize 
yardımcı oldu. Sürdürülebilir ve etkili öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli olan öğretmen öz-yeterliği ve 
sahiplenme duygusu sürekli mesleki gelişim programları, işbirlikli etkileşimler ve öğretmenlerin kendilerini ifade 
etmelerine odaklanan öz-değerlendirme süreçleriyle mümkün olacaktır.  
 
Kaynakça  
Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher, 33 (8), pp. 3–15. 
 
Hofstein, A., Even, R. (2001). Developing chemistry and mathematics teacher-leaders in Israel. In C.R. Nesbit, J.D. Wallace, D.K. Pugalee, A. Courtny-Miller & 
W.J. DiBiase (Eds.), Developing teacher-leaders. Columbus, OH: ERIC Clearing House. 
 
Holbrook, J. (2012). Continuous Professional Development (CPD) within PROFILES. PROFILES Newsletter, nº 2, 2012 
 
Rannikmäe, M.; Teppo, M. &Holbrook, J. (2010). Popularity and Relevance of Science Education Literacy: Using a Context-based Approach. Science Education 

International, 21 (2), pp. 11 
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Öğretmenlerin sorgulamaya dayalı fen eğitimine yönelik sahiplenme duygusunun desteklenmesi: PROFILES-

Kıbrıs örneği 

Eleni A. Kyza veYiannis Georgiou (Cyprus University of Technology, Kıbrıs) 

PROFILES projesinde Kıbrıs, sürekli mesleki gelişim programları ile öğretmenlerin sorgulamaya dayalı fen eğitimine 
yönelik öz-yeterliklerinin geliştirilmesine önem vermektedir. Bu yolla PROFILES felsefesi ve yaklaşımı ile önerilen 
öğretmenlerin sahiplenme duygusunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Öğretmenlerin yüksek düzeyde 
sahiplenme duygusuna sahip olmaları ve daha etkili öğretmenler olmaları, sorgulamaya dayalı fen eğitiminde 
kendilerini yeterli hissetmeleri açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, son iki yılda gerçekleştirdiğimiz sürekli 
mesleki eğitim programları öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine (PCK) yönelikti ve öğretmenlerin fen eğitminde 
öz yeterliklerini ve sorgulamaya dayalı fen eğitimine yönelik becerilerini artırmayı hedeflemekteydi. Bu amaçla 
öğretmenler, sorgulmaya dayalı öğrenim modüllerini katılımcı bir ortamda tasarladılar.  

Bir başka deyişle, PROFILES Kıbrıs ayağında ilk iki yılda, sürekli mesleki gelişim programlarının temel amacı PROFILES 
öğretmenlerinin özellikle şu üç alanda pedagojik alan bilgisini geliştirmekti:  

 PROFILES’ın öğrenci motivasyonu, bilimsel sorgulama ve karar verme aşamalarından oluşan 3 aşamalı 
modeli 

 Sorgulamaya dayalı fen eğitiminin yöntemleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu süreçteki rolü 

 Sorgulamaya dayalı fen eğitimine yeni teknolojilerin dahil edilmesi 

Son iki yıl boyunca, düzenlediğimiz çalıştaylarda bilgisayar destekli işbirlikli sorgulama, deneysel sorgulama, saha 
temelli sorgulama, fen öğretimi için teknolojik araçlar, sorgulamaya dayalı öğrenim modüllerinin tasarımı ve 
desteklenmesi için STOCHASMOS web tabanlı platform, yenilikçi öğrenme ortamlarında sorgulamaya dayalı 
öğrenme gibi konular ele alındı. 

 

Fig. 1–3. Çalıştaylardan fotoğraflar PROFILES Kıbrıs 2012/13 © CUT  

Bunun yanısıra, düzenlediğimiz çalıştaylarda katılımcı tasarım fikri önemli bir rol oynadı. Katılımcı tasarım fikri öğretmenlerin 

işbirlikli çalışma ile sorgulamaya dayalı öğrenme modülleri tasarlamalarını ve sınıflarında uygulamalarını içermektedir. Bu 

kapsamda, sürekli mesleki gelişim programlarının ikinci yılına katılan öğretmenlerimizden biyoloji, kimya ya da ilköğretim fen 

eğitimi alanlarından birine dahil olmalarını istedik. Bu öğretmenlerimiz 2012-2013 ders yılında üç alanda da PROFILES’ın “Fen 

Öğretimi yoluyla Eğitim” yaklaşımından yola çıkarak üç sorgulamaya dayalı öğretim modülü geliştirdiler. Geliştirilen modüller  

PROFILES’ın 3 aşamalı yöntemini uygulamaya koydular. 
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Katılımcı tasarım fikri dahilinde öğretmenlerle yüz yüze ve WebEx sistemi tarafından desteklenen simultane web 

ortamında video konferanslarla toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda öğretmenler tasarımlarıyla ilgili olarak 

tartışma fırsatı buldular; örneğin gruplarında uzun süreli ve tekrarlanan aralıklarla web-tabanlı, veri açısından 

zengin araştırmalar gerçekleştirdiler ve öğrencilerin motivasyonlarını geliştirmeyi, sorgulamaya dayalı öğretim 

ortamında kendi kendine öğrenme becerileri kazandırmayı ve aynı zamanda öğrencilerin sosyo-bilimsel konularda 

kavramsal anlayışlarını desteklemeyi hedefleyen modüller tasarladılar. Aşağıda yer alan fotoğraflar öğretmenlerin 

yüz yüze toplantılarından örnekler göstermektedir.  

 

Fig. 4–6. Öğretmenlerin yüzyüze toplantılarını gösteren fotoğraflar PROFILES Kıbrıs 2012/13 © CUT 
Öğretmenlerin sahiplenme duygusunun gelişimine PROFILES Kıbrıs çalıştaylarının nasıl katkıda bulunduğunu 

değerlendirmek için kullanılan bazı veri toplama araçları şöyle sıralanabilir: öğretmenlerin sorgulamaya dayalı 

öğrenime yönelik sahiplenme duygularının değerlendirilmesine yönelik anketler, bazı öğretmenlerle gerçekleştirilen 

durum çalışmaları, sınıf içi uygulamaları gösteren videolar, öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler, katılımcı 

tasarım fikrine yönelik anketler ve öğretmenlerin girişimlerini ortaya koyan belgeler. Araştırmalarımız sonucunda 

öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğrenime, PROFILES felsefesine ve temel fikirlerine yönelik sahiplenme 

duygularının düzenli bir ilerleme gösterdiğini söyleyebiliriz. Örneğin, Weizmann Institute tarafından geliştirilen ve 

adapte ettiğimiz radyal diyagram yıl sonunda 15 öğretmen tarafından dolduruldu ve analizler sürekli mesleki 

gelişim programlarının 6 farklı yönüyle öğretmenlerin sahiplenme duygusunun nasıl bütün olarak geliştiğini 

diyagram şeklinde ortaya koydu. Öğretmenlerin doldurdukları diyagramlardan bazıları aşağıda gösterilmektedir: 

 

Sonuç olarak, PROFILES Kıbrıs tarafından sağlanan sürekli mesleki gelişim programlarının PROFILEs öğretmenlerinin 

sorgulamaya dayalı öğrenmeye yönelik sahiplenme duygularının gelişmesinde ve fen öğretimi ve öğrenimi alanında 

değişimin liderlerini oluşturmada başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.  
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Öğretmenlerin Mesleki Gelişmine Yönelik Slovenya Modeli 

Iztok Devetak and Janez Vogrinc (University of Ljubljana, Slovenia) tarafından hazırlanmıştır. 

PROFILES projesi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik uzun soluklu çalışmalar yapmaktadır. PROFILES 

öğretmenleri bir öğretim yılı boyunca PROFILES modülleri ile tanışmakta ve işbirliğine yönelik öğrenme 

materyallerinin geliştirilme sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde PROFILES takımları ile birlikte 

çalışmaktadırlar. PROFILES danışmanları öğretmenlere yenilik öğretim yöntemlerini derslerinde uygulamalarına 

yönelik tavsiyelerde bulunmaktadırlar. İkinci CPD seminerlerinde yer alan lider öğretmenler yeni gelen PROFILES 

öğretmenlerine liderlik yapmaktadırlar. Öğretmenler mesleki fen alanlarına gore gruplanmaktadırlar. Bütün grup 

öğretmenleri 3 aşamalı profiles yapısında profiles modüllerini derslerine adapte etme veya geliştirme sürecinde yer 

almaktadırlar. Slovenyalı öğretmenler rehber görevi görerek öğrenme sürecinde öğrencilere yardımcı olmaktadır. 

Slovenyada geliştirilen modüllere http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/ adresinden ulaşılabilir. 
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Öğretmenlerin PROFILES Sahiplenmesini Geliştirme - Polonya 

Ryszard Maciek Janiuk (University of Maria Curie Sklodowska, Poland) tarafından hazırlanmıştır. 

Öğretmenlerin kendi öğretimlerinden sorumlu olması ve öğretimini sahiplenmesi sürekli mesleki gelişimin en 

önemli kısımlarından birisini oluşturmaktadır. Öğretmenin öğretimini sahiplenmesi  bir öğretmenin mesleki 

çalışmasının bir bütünü olarak düşünülebilir. Bir öğretmenin öğretimini sahiplenmesindeki en önemli faktör o 

ülkede verilen mesleki gelişimler ile ilgili gereksinimler olarak düşünülebilir. 

Bir öğretmenin öğretimini sahiplenmesi özellikle bir reformun eğitim sürecine entegre edilmesinde önemlidir. Bu 

durumda üniversiteler gibi öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen kurumlar önemli roller oynamaktadır.  

Maria Curie-Sklodowska Üniversitesi, Kimya Eğitimi Bölümü PROFILES projesinin bir partneridir. İlgili bölüm uzun 

yıllardan bu yana öğretmenlerin öğretimlerini sahiplenmelerine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Öğretmenler kimya 

eğitimi bölümünde verilmekte olan seminerler, konferanslar ve ders anlatımlarına katılmaktadır. 

 

 

Resim 1 & 2. PROFILES toplantısına katılan öğretmenler © UMCS 

 

   

Resim  3 & 4 . Öğrenici olarak öğretmenler ve bir öğrencinin posteri  © UMCS 

 

  
 

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 6 

 



  

 

Örnek Modül: Tıpta Tarama (screening) 

Tıpta tarama: Alerji yada hastalık nasıl teşhis edilir? 

Fen Öğretimi için oluşturulan bu modül, özelikle Biyoloji ve Kimya alanlarında, 8.-10. Sınıflar için Halldis Alxneit, 

Marc Stuckey ve Ingo Eilks tarafından geliştirilmiş ve tıpta tarama için kimyasal bir modeli tanımlamaktadır. Tarama 

testleri tıpta, çevresel analizlerde yada ürün kontrollerinde geniş çapta uygulanmaktadır.  

Taramaların her iki türünün de (bir populasyon içerisindeki bireyler için tarama ve farklı tedavilere reaksiyonlarına 

gore bireyler için tarama) birlikte modellendiği ve sorgulamaya dayalı bir aktiviteyle sınıf ortamında öğrenildiği 

işbirlikçi bir öğrenme senaryosu tartışılmaktadır. 

Öğrenme kazanımları 
Araştırmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi, bilimsel sorgulama, işbirlikçi 
öğrenme 

Öğretim program 
içeriği 

Tıpta tarama, çevresel yada kimyasal analitikler 

Öngörülen zaman 45 dk lık 2 ders 

Dersin başlatma 
Öğrencilere “Screening Tests in medicine and beyond” metni verilir. Odak 
noktasını alerjiler için yapılan sözde iğneleme testleri ve alerjisi olan kişinin 
reaksiyon gösterdiği alerjik maddeyi keşfetmek oluşturmaktadır. 

Öğrenciler için özel 
görevler 

Sorgulama, laboratuvar aktivitesi, grup aktiviteleri, internet araştırmaları vs. 

Modüller için kaynak 
http://134.102.186.148/chemiedidaktik/profiles_zusatz/Deliverables/PROFILES-
LE_UniHB01-Screening-Full.pdf  
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PROFILES Consortium Meeting, Baião, Portugal 

6. PROFILES konsorsiyum üyeleri toplantısı Baião, Douro River, Portekiz’de 24-27 Ekim 2013 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Toplantı süresince, güncel konular ve ilave edilen proje adımları 34 katılımcı tarafından 

tartışılmıştır. Her ortak PROFILES ın kendi ülkelerindeki mevcut durumu hakkında sunum yapmıştır. Daha 

sonra, ortaklar gruplar halinde ilgili çalışma paketleri hakkındaki güncel konular ve gelecekte yapılacaklarla 

ilgili tartışmışlardır: PROFILES öğretme modülleri, öğrenci kazanımları, sürekli mesleki gelişimi ve PROFILES 

sahiplenmesi. Ortaklık değişimi için bu fırsatların çok faydalı olduğu kabul edilmiştir. PROFILESın son 

senesindeki sahip olduğu en önemli görev ise yaygınlaştırmadır. Ortakların yerel ve bölgesel seviyede 

yaygınlaştırmayla ilgili örnek kanıtlar sunmalarına rağmen, Avrupa hatta uluslararası bir seviyede 

yaygınlaştırmanın gerekli olduğu görülmüştür. Projenin uluslararası yaygınlaştırılmasıyla ilgili fırsatların 

öğretmenler için yaz okulu planlanmasının yanı sıra çeşitli dergiler vasıtasıyla yayın yapma şeklinde 

gerçekleştirilebileceği partnerler arasında tartışılmıştır. Ayrıca, 2014 Ağustos PROFILES konferansı kadar ikinci 

ve üçüncü PROFILES kitapları da detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Oturumlar arasında, PROFILES çalışma 

paketleri liderleri, projenin başarılı olabilmesi adına, projenin kazanımlarının başarısını, PROFILES ın mevcut 

çıktılarını ve gerçekleştirilmesi düşünülen diğer noktaları tartışmak için toplanmışlardır. 

 

 

Picture 1. Grup Fotoğrafı © Bulent Cavas 
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IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020, Antalya, Turkey  

IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında 

Antalya, Turkiye de gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 22 farklı ülkeden 70den fazla eğitimci, öğretmen, 

araştırıcı ve politikacı katılmıştır. Sempozyumun amacı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 

alanlarındaki öneriler için Horizon 2020 çağrıları hakkında bilgilendirme yapmak (üniversiteleri araştırma 

kurumları, sivil toplum örgütleri, bilim merkezleri vs.) ve paydaşları biraraya getirmek, verimli bir ortamda, 

potansiyel koordinatörler ve ortaklar arasında potansiyel ortaklığı güçlendirmektir. Çek cumhuriyeti, Türkiye, 

Estonya ve Almanyadan katılan ortaklar aşağıdaki sunumları yapmışlardır: 

     

The Effects of PROFILES Modules on Student Motivation (Bulent Cavas, Yasemin Özdem, Pinar Cavas, Jack 

Holbrook, Cagla Bulut, Simge Akpullukcu / Turkey)  

IBSE and Gifted Students (Josef Trna & Eva Trnova / Czech Republic)  

PROFILES - Promoting Inquiry-based Science Education in Europe and abroad (Claus Bolte and the PROFILES 

Consortium)  

IBSE and Creativity Development (Eva Trnova / Czech Republic)  

PROFILES at Freie Universität Berlin (C. Bolte, M. Albertus, K. Scheurer, V. Schneider, T. Schulte, & S. Streller / 

Germany)  

Further information can be found under: http://www.ioste2013.org  
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NARST Pittsburgh, USA  

The annual international conference of NARST (National Association for Research in Science Teaching) will take 

place from 30th March to 2nd April 2014 in Pittsburgh, USA. The PROFILES partners from Israel will attend this 

conference to present their recent outcomes from the project. Further information can be found via the following 

link: http://www.narst.org/annualconference/futureconf.cfm  

 

Symposium on Chemistry and Science Education, Bremen, Germany                     

The 22nd Symposium on Chemistry and Science Education, entitled “Science Education Research and Education for 

Sustainable Development” will be held from 19th to 21st June 2014 at the University of Bremen. Some PROFILES 

partners will share their expertise in relation to the focus of this symposium; furthermore the programme will 

include a poster session. Further information can be found via the following link: http://www.idn.uni-

bremen.de/chemiedidaktik/symp2014/index.html  

 

SCITEED 2014, Fethiye, Turkey 

 

From 24th to 27th April 2014 the International Congress and Exhibition on Current Trends on Science and 

Technology Education will take place in Fethiye – Muğla, Turkey. SCITEED aims to bring together educational 

scientists, administers, councillors, education experts, teachers, graduate students, civil society organization and 

representatives to share and to discuss theoretical and practical knowledge in the scientific environment. A special 

session for PROFILES is being planned, but also keynote speakers. The deadline for abstract submission is 31st 

January 2014. Further information can be found via the following link: http://www.sciteed.org/ 

 

Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Helsinki, Finland 

From 4th to 6th June 2014 the Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) will take place at the 

University of Helsinki. The topic Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments will be 

discussed among researchers, as well as teachers from all levels of education. The symposium functions as a 

meeting point and a platform for establishing networks within science education research. PROFILES partners from 

Finland and Sweden will present the project. The deadline for abstract submission is 31st January 2014. Further 

information can be found via the following link: http://www.helsinki.fi/luma/nfsun2014/ 
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İkinci Uluslararası PROFILES Konferansı, Berlin, Germany                                                       

PROFILES Konsorsiyumu tüm ilgilileri “Second PROFILES International Conference on enhancing IBSE and 

Scientific Literacy in Europe.” Konferansına davet etmektedir. Bu konferans 25-27 Ağustosta Berlin’de 

gerçekleşecektir. Diğer projeler gibi PROFILES projesinin hedefleri ve sonuçları paydaşlara ve okullar ve diğer 

eğitim kurumlarındaki davetli misafirlere sunulacaktır. AB7 projeleri ve konferans konu içeriğiyle ilgili diğer 

projeleri olan meslektaşlar deneyimlerini paylaşmak üzere özellikle davetlidir. Ayrıca, PROFILES konferansında 

öngörülen “ Science Education Fair” için kısa bir öneri yazısı gönderebilirsiniz.  İkinci PROFILES konferansının 

mevcut durumuyla ilgili daha fazla bilgi için : http://www.profiles-project.eu/ 
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