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Özet: Scientix Projesi, Avrupa’da Fen ve Matematik öğretiminde sorgulama temelli eğitimi Scientix Portalı 

aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, yöneticilere, ailelere ve Fen-Matematik 

eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir projedir. Scientix Portalı, 2010 yılı Mayıs ayında kullanıma açılmış olup, 

portala, “http://scientix.eu” adresinden ulaşılabilmektedir. Portalda, Fen ve Matematik öğretmenlerinin derslerinde 

kullanabilecekleri, öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirmeye yönelik sorgulama 

temelli Fen ve Matematik projeleri, etkinlikleri ve materyalleri paylaşılmaktadır. Bakanlığımız ve Avrupa Okul Ağı 

(EUN) arasında yapılan sözleşme gereği, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 2014 yılı Mart 

ayından itibaren Scientix Projesine Ulusal Destek Noktası olarak dahil olmuştur. Bu çalışmanın amacı; Scientix 

Projesi’nde Bakanlığımızın yapacağı çalışmaların Fen ve Matematik öğretim programlarının sorgulamaya dayalı 

eğitim hedeflerine ne düzeyde katkı sağlayacağını tespit etmektir. Çalışma sonucunda Scientix Projesinin 

amaçlarının Bakanlığımız Fen ve Matematik öğretimi programlarının sorgulama temelli eğitim amaçlarıyla uyumlu 

olduğu tespit edilmiştir. Scientix Projesinin Fen ve Matematik eğitimine faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Scientix Projesi, Sorgulamaya Dayalı Eğitim, Fen ve Matematik Eğitimi 

 

Scientix Project: Inquiry-Based Science and Mathematics Education 

Abstract:  Scientix Project, which aims to promote inquiry-based science and mathematics education through 

Scientix Portal in Europe, is an open project to all people, teachers, academics, administrators, and families, 

interested in science and mathematics education. Scientix Portal that can be accessed from “http://scientix.eu” 

internet address was put into operation in May 2010. Scientix Portal, which includes inquiry based projects, shared 

learning activities and materials can be used by teachers in science and mathematics education to improve scientific 

thinking and research skills of students in science and mathematics lessons. According to the contract requirements 

between our Ministry and European Schoolnet (EUN), the Directorate General of Innovation and Technology 

Education has been included in to the Scientix project as National Contact Point since March of 2014. The purpose 

of this study is to determine at what level Scientix Project would contribute inquiry-based science and mathematics 

education curriculum objectives of our Ministry. As a result of the study, Scientix project is found as compatible 

with the educational objectives of the inquiry-based science and mathematics education programs of the Ministry. 

The conclusion of this study is that Scientix Project will be useful to science and mathematics education. 
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1. Giriş 

Sorgulamaya dayalı eğitimin yaklaşım esası, 

öğrencilere bilim insanlarının bilimsel 

araştırmalarda kullandıkları teknikleri kullandırarak 

fiziksel dünyayı anlamalarını sağlamaktır. 

Sorgulamaya dayalı eğitimde öğrencinin, kendi 

öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine 

aktif katılımının sağlandığı, bilgiyi kendi zihninde 

yapılandırmasına olanak tanıyan araştırma-

sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisi benimsenir. 

Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmen, 

kolaylaştırıcı ve yönlendirici rollerini üstlenirken 

öğrenci, bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, 

açıklayan ve tartışan birey rolünü üstlenir. Bu 

noktada sorgulamaya dayalı fen eğitiminin temel 

amacı, öğrencilerin sorgulama, araştırma ve süreç 

becerileri olarak tanımlanan becerileri 

geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sorgulamaya 
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dayalı öğrenme yönteminde öğretmen sorgulamaya 

yönelik ders etkinliklerini tasarlar. Böylece 

öğrencilere araştırmacı bilim insanlarının soru 

sorma, problemleri tanımlama, tahmin yapma, 

araştırma yapma ve sonuç çıkartmada kullandıkları 

süreçleri öğretir.  

Scientix Projesi, Avrupa’da Fen ve Matematik 

öğretiminde sorgulama temelli eğitimi Scientix 

Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, 

öğretmenlere, akademisyenlere, yöneticilere, 

ailelere ve Fen-Matematik eğitimi ile ilgilenen tüm 

kişilere açık bir projedir. Scientix Portalı, 2010 yılı 

Mayıs ayında kullanıma açılmış olup, portala 

http://scientix.eu adresinden ulaşılabilmektedir. 

Portalda, Fen ve Matematik öğretmenlerinin 

derslerinde kullanabilecekleri, öğrencilerin bilimsel 

düşünme ve araştırma yapma becerilerini 

geliştirmeye yönelik sorgulama temelli Fen ve 

Matematik projeleri, etkinlikleri ve materyalleri 

paylaşılmaktadır. Bakanlığımız ve Avrupa Okul 

Ağı (EUN) arasında yapılan sözleşme gereği, MEB 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

2014 yılı Mart ayından itibaren Scientix Projesine 

Ulusal Destek Noktası olarak dahil olmuştur. Bu 

çalışmanın amacı; Scientix Projesi’nde 

Bakanlığımızın yapacağı çalışmaların Bakanlığımız 

tarafından hazırlanan Fen ve Matematik öğretim 

programlarının sorgulamaya dayalı eğitim 

hedeflerine ne düzeyde katkı sağlayacağını tespit 

etmektir. 

2. Yöntem 

Scientix Projesinin amaçları açıklanarak proje 

kapsamında Bakanlığımızın yapacağı çalışmalar ile 

Fen ve Matematik öğretimi programlarının amaçları 

karşılaştırılmış ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

2.1. Scientix Projesinin Amaçları 

Scientix Projesinin amaçları aşağıdaki biçimde 

özetlenmiştir. 

 Tüm Avrupa çapında gerçekleşen fen ve 

matematik eğitimi ile ilgili öğretmenlere ve 

öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projelerin ve 

bu projelerde hazırlanan eğitim materyallerin 

internet ortamında paylaşılmasını sağlamak,  

 Avrupa çapındaki Fen ve Matematik 

öğretmenlerinin ve akademisyenlerin 

deneyimlerini paylaşabilecekleri, fikir alış 

verişinde bulunabilecekleri Scientix portalı 

platformunu oluşturmak, 

 Fen ve Matematik öğretmenlerinin derslerinde 

kullanabilecekleri sorgulama temelli Fen ve 

Matematik eğitimine uygun projelere dahil 

olabilmeleri ve materyaller geliştirebilmeleri 

için iletişim ortamı oluşturmak ve mesleki 

gelişimlerine katkıda bulunmak,  

 Scientix Projesine dahil olan ülkelerdeki Fen ve 

Matematik eğitimi politikalarına katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

2.2. Scientix Projesi Kapsamında Genel 

Müdürlüğümüzün Yapması Gereken Faaliyetler 

Scientix Projesi kapsamında Genel 

Müdürlüğümüzün yapması gereken faaliyetler ve 

şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili mevcut 

durum aşağıda listelenmiştir; 

 Ülkemizle ilgili temel bilgileri Scientix portalı 

üzerinden bilim topluluğuyla paylaşmak. Bu 

amaçla yurtdışında düzenlenecek ulusal destek 

noktası toplantılarına ve Uluslararası Scientix 

Konferansına katılmak, 

 Ülkemizde Sorgulama Temelli Fen eğitimiyle 

ilgili Scientix Projesi kapsamında bilgilendirme 

faaliyetleri yapmak ve böylelikle Scientix 

portalının canlandırılmasına yardımcı olmak. 

Avrupa Okul Ağı’nın Scientix uygulamaları ile 

işbirliği halinde ülkemizde faaliyetler 

düzenlemek (ulusal konferanslar, çalıştaylar, on-

line öğretim etkinlikleri yapılacaktır).  

 Scientix projesini ulusal konferanslarda sunmak. 

Bu kapsamda 11-14 Eylül 2014 tarihleri 

arasında Adana Çukurova Üniversitesi’nde 

düzenlenen 11. Ulusal Fen ve Matematik 

Eğitimi Kongresi’nde Scientix Projesi bildiri 

şeklinde sunulmuştur.   

 Ulusal düzeyde internet ortamında öğretmenlere 

yönelik bir defa e-öğrenme faaliyeti yapmak ve 

raporlamak. ( Mayıs 2015’te düzenlenmesi 

planlanmıştır.) 

 Her biri 20 öğretmen katılımcılı sorgulama 

temelli fen ve matematik eğitimi ile ilgili 3 adet 

ulusal çalıştay düzenlemek. Bu kapsamda 19 

Kasım 2014, 15 Aralık 2014 tarihlerinde 

Ankara’da, 25 Aralık 2014 tarihinde İzmir’de 

çalıştaylar düzenlenmiştir. 

 Ülkemizde bir Scientix Ulusal Konferansı 

(yaklaşık 100 kişilik) düzenlemek:17-19 

Haziran 2015’te ülkemizde sorgulamaya dayalı 

etkinlik sunumu hazırlayan öğretmenlerin 

katıldığı Scientix Fen ve Matematik Eğitimi 

Konferansı’nın gerçekleştirilmesi 



planlanmaktadır. Konferansa başvurular 

“http://scientixkonferansi.weebly.com” 

adresinden alınmaktadır.   

 Projeyi yaygınlaştırmak için sosyal medya 

ortamlı kampanyaları desteklemek. Bu amaçla 

Projeyle ilgili 

“https://www.facebook.com/groups/ScientixTur

kiye/” adresinde ScientixTürkiye facebook 

grubu  ve “https://twitter.com/ScientixTurkey” 

twitter internet grubu açılmıştır. Bu sosyal 

medya aderslerinden Scientix Portalının ve 

içindeki öğretim materyallerinin tanıtımı ile 

ilgili öğretmenlere yönelik duyuru mesajları 

gönderilmektedir.  

 Ülkemizdeki Fen ve Matematik Eğitimiyle ilgili 

ulusal projeleri ve eğitim materyallerini 

tanımlayarak, verileri Scientix portalına 

yüklemek.  

 Avrupa’daki Scientix konferansına ülkemizde 

uygun olan öğretmen ve paydaşların katılımını 

sağlamak: 24-26 Ekim 2014’te Brükselde 

yapılan konferansa ülkemizden fen ve 

matematik öğretmenlerinin katılımı 

sağlanmıştır.  

 Ülkemizde Fen ve Matematik eğitimi 

politikalarına katkı sağlamak. Fen ve Matematik 

öğretmenlerin eğitimi ile ilgili ulusal stratejileri, 

ihtiyaçlar ve önlemlerle ilgili Avrupa Birliğine 

bilgi sağlamak. 

2.3. Ülkemizde Fen ve Matematik Öğretim 

Programları ve Sorgulamaya Dayalı Eğitim 

Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan 

Fen ve Matematik Eğitimi Öğretim Programları 

sorgulamaya dayalı Fen ve Matematik eğitimini 

desteklemektedir. 3-8 . sınıflar için oluşturulan Fen 

Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu; 

“Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak 

yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır. Fen öğretim 

programının amacı; araştıran-sorgulayan, etkili 

kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine 

güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, 

sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu 

öğrenen fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine 

ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; 

fen bilimlerinin teknoloji toplum- çevre ile olan 

ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere 

sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

Fen öğretim programında fen okuryazarlığı şu şekilde 

tarif edilmektedir: Fen okuryazarı bireyler, fen 

bilimlerine ilişkin temel bilgilere (Biyoloji, Fizik, 

Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal 

Afetler) ve doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik 

bilimsel süreç becerilerine sahiptir. Bu bireyler, 

kendilerini toplumsal sorunlarla ilgili problemlerin 

çözümü konusunda sorumlu hisseder, yaratıcı ve 

analitik düşünme becerileri yardımıyla bireysel veya 

işbirliğine dayalı alternatif çözüm önerileri 

üretebilirler. Bunlara ek olarak fen okuryazarı bir 

birey, bilgiyi araştırır, sorgular ve zamanla 

değişebileceğini kendi akıl gücü, yaratıcı düşünme ve 

yaptığı araştırmalar sonucunda fark eder. Bilginin 

zihinsel süreçlerde işlenmesinde, bireyin içinde 

bulunduğu kültüre ait değerlerin, toplumsal yapının 

ve inançların etkili olduğunun farkındadır. Fen 

okuryazarı bireyler, sosyal ve teknolojik değişim ve 

dönüşümlerin fen ve doğal çevreyle olan ilişkisini 

kavrar.  

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında öğrenme ve 

öğretme kuram ve uygulamaları şu şekilde 

tanımlanmaktadır: Genel olarak öğrencinin, kendi 

öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine 

aktif katılımının sağlandığı bilgiyi kendi zihninde 

yapılandırmaya olanak tanıyan araştırma-sorgulamaya 

dayalı öğrenme stratejisi benimsenir. Öğrenme ve 

öğretme sürecinde öğretmen, kolaylaştırıcı ve 

yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci, bilginin 

kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan ve tartışan 

birey rolünü üstlenir. Bu yaklaşımın benimsendiği ve 

uygulandığı sınıflarda, öğrencilerin kendi görüşlerini 

rahatça açıklayabilecekleri sınıf atmosferi oluşturulur. 

Kendi düşüncesini öğrencisine kabul ettirme üzerine 

kurulu öğretmen-öğrenci tartışmaları veya soru-

cevap-değerlendirme şeklindeki karşılıklı 

konuşmalardan uzak durulur. Öğrenciler, akranları ile 

birlikte bir bilgiyi araştırıp sorgularken etkili iletişim 

ve işbirliği gerçekleştirir. 

Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı 

ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul 

dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı 

öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu bağlamda 

informal öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve 

arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal ortamlar 

vb.) faydalanılır. Öğrencilerin katılacağı araştırma-

sorgulama süreci, sadece “keşfetme ve deney” olarak 

değil, “açıklama ve argüman” oluşturma süreci olarak 

da ele alınacaktır. Fen öğretim programlarında 

sorgulamaya dayalı öğrenme; öğrencilerin 

çevrelerindeki her şeyi keşfetme isteği duydukları, 

etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyayı sağlam 

gerekçelerle açıklamalarda bulunarak güçlü 

argümanlar kurdukları, fen bilimlerinden heyecan 



duyan ve değerini bilen bireyler olarak yetiştikleri, 

kısacası birer bilim insanı gibi yaparak-yaşayarak-

düşünerek bilgiyi kendi zihninde oluşturduğu öğrenci 

merkezli bir öğrenme yaklaşım olarak tanımlanmıştır.  

Ortaokul 5-8. Sınıflar matematik dersi öğretim 

programı da matematik öğrenmeyi etkin bir süreç 

olarak ele almakta, öğrencilerin öğrenme sürecinde 

aktif katılımcı olmalarını vurgulamakta ve dolayısıyla 

kendi öğrenme süreçlerinin öznesi olmalarını 

öngörmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin araştırma 

ve sorgulama yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri, 

eleştirel düşünebilecekleri, gerekçelendirme 

yapabilecekleri, fikirlerini rahatlıkla 

paylaşabilecekleri ve farklı çözüm yöntemlerini 

sunabilecekleri sınıf ortamları oluşturulması 

istenmektedir. Matematik öğretim programları 

kavramsal öğrenmeyi, işlemlerde akılcı olmayı, 

matematik bilgileriyle iletişim kurmayı teşvik 

ederken, öğrencilerin matematiğe değer vermelerine 

ve problem çözme becerilerinin gelişimine vurgu 

yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerin somut deneyimler 

yardımıyla matematiksel anlamlar oluşturmalarına, 

soyutlama ve ilişkilendirme yapmalarına önem 

vermektedir. Diğer yandan matematiği öğrenmek; 

temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra 

matematikle ilgili düşünmeyi, problem çözme 

stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek 

yaşamda önemli bir araç olduğunu fark etmeyi de 

içerir.  

Matematik eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme 

ortamlarının oluşturulması için öğrencilere özerklik 

veren açık uçlu soru ve etkinliklere yer verilmesi ve 

öğrencilerin matematik yapmalarına fırsat tanınması 

istenmektedir. Öğrenci, öğrenme sürecinde etkin 

katılımcı olmalıdır. Öğrencinin sahip olduğu bilgi, 

beceri ve düşünceler, yeni deneyim ve durumlara 

anlam yüklemek için kullanılmalıdır. Öğrencilerin 

kazandıkları yeni bilgileri, eski bilgilerle 

ilişkilendirerek yorumlamaları esas alınmalıdır. Bir 

başka ifadeyle, öğrencilerin bireysel anlamalarını 

sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Sınıf içi 

tartışmalar, ortak matematiksel doğruları ve anlamları 

oluşturmak için kullanılmalıdır. Bu nedenle 

öğretmen, sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler 

planlayarak gelmesi istenilmektedir. 

3. Sonuç 

Bu çalışma sonucunda Scientix Projesinin amaçlarıyla 

Bakanlığımız Fen ve Matematik öğretimi 

programlarının sorgulama temelli eğitimi 

yaygınlaştırma açısından birbiriyle uyumlu olduğu 

tespit edilmiştir. Scientix Portalı’nda yer alan 

materyaller öğretmenler tarafından sorgulamaya 

dayalı etkinlikler gerçekleştirilmek için kullanılabilir. 

Öğremenlerimiz, Scientix Portalı içinde yer alan Fen 

ve Matematik Eğitimi Projelerine dahil olarak 

sorgulamaya dayalı ders etkinliği geliştirme 

konusunda bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayabilirler. Öğretmenler ayrıca 

Scientix Portalı aracılığıyla Sorgulamaya Dayalı Fen 

ve Matematik öğretimi yapan Avrupa’daki diğer 

meslektaşlarıyla bir araya gelerek yardımlaşabilecek 

ve bilgi paylaşımında bulunabileceklerdir. Scientix 

Portalı içinde yer alan online hizmetiçi eğitim 

olanakları sayesinde öğretmenlerimiz Avrupadaki 

meslektaşlarıyla aynı düzeyde hizmetiçi eğitim 

faaliyetlerine katılabileceklerdir. Scientix Projesinin 

Sorgulamaya Dayalı Fen ve Matematik eğitimine 

faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
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