Mühendislik Tasarım Temelli Tematik
STEM Uygulamaları
Öğretim görevlisi/Uzman: Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici & Uğur Sarıçam
Gün ve saat: Çarşamba 20.00 – 21.00
E-posta: sedefcanbazoglu@gmail.com & ugursrcm@gmail.com




Dersin Ön Koşulları:

STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak

veya


Bu dersten beklentilerinizi ve (varsa) mühendislik tasarım süreci doğrultusunda gerçekleştirmiş
olduğunuz bir etkinliğinizi anlatan en fazla 300 sözcüklük bir yazı yazınız.

Dersin Amaçları:
Mühendislik tasarım sürecini kavramak
STEM eğitimi ve mühendislik tasarım süreci arasındaki bağlantıyı irdelemek
Mühendislik tasarım temelli ders planı hazırlamak ve etkinlik örnekleri sunmak
Farklı temalarda mühendislik tasarım süreci temelli etkinlikler geliştirmek
Mühendislik tasarım temelli etkinlikleri farklı ölçme-değerlendirme araçları ile değerlendirmek

Ξ

Dersin Akışı:

Tarih

Ders İçeriği

7 Ekim

Mühendislik ve Mühendislik Tasarım Süreci

14 Ekim

STEM Eğitimi ve Mühendislik Tasarım Süreci
Yeni Nesil Fen Standartlarında Mühendisliğin Yeri ve Önemi
Mühendislik Tasarım Temelli Ders Planı ve Çalışma Yaprağı Hazırlama

21 Ekim

Mühendislik tasarım temelli etkinliklerin farklı ölçme-değerlendirme
araçları ile değerlendirilmesi

28 Ekim

Basit Malzemelerle Gerçekleştirilebilecek Mühendislik Tasarım Temelli
Tematik Uygulama Örnekleri

4 Kasım

Teknolojik Araç- Gereçlerle Gerçekleştirilebilecek Mühendislik Tasarım
Temelli Tematik Uygulama Örnekleri

11 Kasım

Basit Malzemeler ve Teknolojik Araç-Gereçlerle Gerçekleştirilebilecek
Mühendislik Tasarım Tematik Temelli Uygulama Örnekleri

18 Kasım

Bitirme projesi değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:

Ders sürecince kazanılan bilgi ve tecrübeler doğrultusunda mühendislik tasarım temelli
tematik bir ders planı geliştirmek.

LabStar ile Veri Toplama ve Veri Analizi
Öğretim görevlisi/Uzman: Senem Bademci & Dr. Defne Yabaş
Gün ve saat: Çarşamba 20.00 – 21.00
E-posta: senem.bademci@ugurokullari.k12.tr & defne.yabas@rc.bau.edu.tr




Dersin Ön Koşulları:

STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak

veya


Veri toplama ve analizinin bilimsel sorgulama ve matematiksel modelleme açısından önemini
tartışınız, varsa bu şekilde yapmış olduğunuz bir çalışmayı anlattığınız en fazla 250 kelimelik bir yazı
yazınız.

Dersin Amaçları:
Bilimsel sorgulama ve bilimsel yöntem bağlamında veri okuryazarlığı temel becerileri ve
istatistiksel kavramların öğretimine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
Gerçek verinin derslerde kullanımı, veri toplama ve veri analizi becerilerinin öğrencilere
kazandırılması konusunda LabStar öğrenme materyalinin sunduğu olanakları kullanmak
Matematiksel modelleme ile ilgili yapılan çalışmaları farklı disiplinlere ait kazanımların
öğretimi için kullanmak
LabStar’ın sahip olduğu sensörleri ve çalışma prensiplerini tanımak
LabStar’ın sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarını hem basit hem de derinliği olan çalışmalarla
örneklemek
LabStar kullanarak STEM ders planları ve sınıf içi etkinlikler oluşturmak
LabStar ile veri toplama ve analizi sonucunda bir matematiksel model oluşturabilmek ve bu
modeli yorumlamak

Ξ

Dersin Akışı:
Tarih

Ders İçeriği

7 Ekim

Veri okuryazarlığının bilimsel sorgulama ve yöntemdeki yeri, eğitime
yansımaları ve LabStar & inTeach Lab

14 Ekim

Temel veri okuryazarlığı becerileri ve gerçek verinin derslerde kullanımı /
LabStar hareket sensörü uygulamaları

21 Ekim

Karşılaştırmalı ve ilişkisel veri analizi / LabStar sıcaklık sensörü
uygulamaları

28 Ekim

Matematiksel modelleme / LabStar akselerometre sensörü uygulamaları

4 Kasım

Matematiksel modellemenin STEM disiplinlerinde kullanımı/ LabStar
toprak-nem sensörü uygulamaları

11 Kasım

STEM Ders Planlarına Veri Okuryazarlığı becerilerinin entegre edilmesi /
LabStar manyetik alan sensörü uygulamaları

18 Kasım

Bitirme projesi değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
LabStar ile bir STEM ders planı veya deney föyü tasarımı:

7 hafta boyunca edinilen kazanımlarla LabStar kullanılarak matematik ve fen grubu (fen bilgisi,
fizik, kimya, biyoloji) derslerinden birini merkeze alan bir STEM ders planı veya bir ders için deney föyü
hazırlanacak. Yöntemi gösteren anlatımlar, görseller, akış diyagramları, modeller vb. bilgiler STEM
ders planı veya deney föyü basamaklarının ilgili kısımlarında detaylandırılacak.

Okul Öncesi Dönemde STEM Eğitimi,
Sürdürülebilirlik ve Çevre Sorunları

Öğretim görevlisi/Uzman: Dr. Tuğba Abanoz & Sevinç Ağgül
Gün ve saati: Salı 19.00 – 20.00
E-posta: tugba.abanoz@bahcesehir.k12.tr & sevinc.aggul@bahcesehir.k12.tr




Dersin Ön Koşulları:

STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak

veya


Şu ana kadar sorumlu olduğunuz yaş grupları ile deneyimlerinizi paylaştığınız özgeçmişiniz ve bu
dersten beklentinizi, daha önceden okul öncesi eğitim grupları ile gerçekleştirdiğiniz fen-doğa eğitimi
çalışmalarınızı ve STEM uygulamalarınızı içeren en az bir sayfalık bir yazı yazınız.

Dersin Amaçları:
Bu ders okul öncesi dönemde STEM eğitimini sınıflarında uygulamak isteyen okul öncesi öğretmenlerine;
STEM eğitimine yönelik derinlemesine bir bakış açısı kazandırma,
Yüksek kalitede bir STEM eğitim programının hangi özellikleri içerdiğinin farkında olma,
Okul öncesi dönemde fen eğitiminin öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak öğretmenlerin bu
dönemde bulunan çocuklara yönelik basit STEM uygulamaları tasarlayabilme,
Ders planlaması aşamasında tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini sürdürülebilirlik
ekseninde işletebilme,
Ders planlama süreçlerinde farklı kaynaklar kullanma ve gösterme,
Çocukların bilimsel süreç becerilerini destekleme konusunda hazırlanan STEM ders planına teknolojiyi
entegre edebilme,
Çeşitli çevre problemleri ve konularını STEM ders uygulamalarıyla bütünleştirebilme,
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan STEM planında aile katılımının sağlanması
noktasında etkili stratejiler geliştirebilme konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır

Ξ

Dersin Akışı:
Tarih

6 Ekim

Ders İçeriği

Okul öncesi dönemde sürdürülebilir gelişme için eğitim
Okul öncesi dönemde fen ve çevre eğitimi, kullanılabilecek fen ve doğa

13 Ekim

konuları

20 Ekim

Çevre bilinci nedir? Çevre eğitimi nasıl olmalıdır?

27 Ekim

Okul öncesi dönem fen eğitiminde proje tabanlı yaklaşım ve STEM eğitimi
Bütünleyici STEM (bilişsel süreç yöntemleri, araştırma süreçleri), program

3 Kasım
10 Kasım

geliştirme ve etkinlik hazırlama süreçleri
Fen eğitiminde değerlendirme ve ailenin rolü
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanmış örnek STEM eğitimi

17 Kasım

programları & Proje ödevi hakkında dönütler

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Ulusal ve uluslararası kaynak ve veri kullanımının teşvik edildiği, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik
fen disiplinini merkeze alan bir konu temasında çevre ve sürdürülebilirlik ekseninde bir STEM projesi
hazırlamak.

Algoritmik Düşünmeden Hesaplamalı Düşünmeye

Öğretim görevlisi/Uzman: Hakan Ataş & Doç. Dr. M. Sencer Çorlu
Gün ve saati: Salı 20.30 – 21.30
E-posta: hakanatas@gmail.com & mehmetsencer.corlu@rc.bau.edu.tr




Dersin Ön Koşulları:

STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak

veya


“Bu dersin kariyerinize katkısının ne olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap olarak 150– 300
sözcüklük bir yazı yazınız.

Dersin Amaçları:
Bilgisayar bilimi ile matematik arasındaki ilişkiyi öğretimde kullanmak
Zenginleştirilmiş matematik öğrenme deneyimleri tasarlamak
Öğrencilerin matematik öğrenme motivasyonlarını arttırmak

Ξ

Dersin Akışı:
Tarih

Ders İçeriği

6 Ekim

Temel kodlama kavramları ve matematikte ilişkiler

13 Ekim

Algoritma nedir? Algoritmik düşünmenin matematikte yeri

20 Ekim

Bilgisayarda sayı teorisi: İspat-muhakeme becerileri

27 Ekim

Geometrik ilişkiler, sanat ve matematik

3 Kasım

Kompütasyonel sanat

10 Kasım

Veri bilimi ve açık alanda matematik-istatistik eğitimi

17 Kasım

Hesaplamalı düşünme ve NetLogo

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Bir sınıf düzeyinde belirli bir konuya ait matematik kazanımları ile bilgisayar bilimini bir araya getiren bir
uygulama ve bu uygulamayı içeren ders planı tasarlamak.

