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1. Gün – 8 Eylül 2022 Perşembe 

Saatler Yer Etkinlik Konuşmacı/Panelist/ Atölye 

Lideri 

15:00-

15:30 

Mimar Kemaleddin 

Salonu (Rektörlük 

Binası) 

Açılış Töreni Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ 

Prof. Dr. Mahmut SELVİ 

Cemil KARAGÖZ 

15:30-

16:30 

Konser ve Kokteyl  

16:45-

18:00 

Panel I-Ekolojik Okuryazarlık Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 

Prof. Dr. Özgül KELEŞ 

Prof. Dr. Fatime BALKAN 

KIYICI 

Doç. Dr. Elvan ŞAHİN 

 

21:00-

22:00 

Çevrimiçi etkinlik Bildiriler 

2024 - Türkiye’de Gerçekleştirilen 

Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik 

Temalı Proje Örnekleri - Ayşe Fizan 

SASA-Prof. Dr. Naim UZUN 

 

2038 - Çevre Eğitiminde Dijital 

İçerik Kullanımının İlk Öğretim 

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Çevreci 

Kelime Dağarcığına Etkisinin 

İncelenmesi – Doç. Dr. Zeynep 

TEMİZ, Muhammet Emin DEMİREL 

 

2039 - Steam Education with 

Young Learners: Five Different 

Design Process - Doç. Dr. Zeynep 

TEMİZ 

Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK 

Oturum Başkanı: 

Doç. Dr. Ezgi GÜVEN 

YILDIRIM 



 

2. Gün – 9 Eylül 2022 Cuma 

Saatler Yer Etkinlik Konuşmacı/Panelist/ Atölye Lideri 

10:00-

11:15 

F Blok 

Konferans 

Salonu 

Panel II-Su Ayak izi Prof. Dr. Çağlan GÜNAL 

Prof. Dr. Beril SALMAN AKIN 

Prof. Dr. Naim UZUN 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYTAR 

11:15-

11:45 

Kahve Arası 

11:45-

12:45 

Çınar Salonu Atölye - Doğada İlk Yardım ve 

Arama Kurtarma 

Ömer ÜNAL 

Ardıç Salonu Bildiriler  

2022 - Ekolojik El İzi - Dr. Burcu 

GÜNGÖR CABBAR 

 

2027 - Lise Öğrencilerinin 

Ekolojik Farkındalıklarının 

Geliştirilmesi: 7. ENKA Ekoloji 

Okuryazarlığı Kampı Örneği - 

Şükrüye ER- Mustafa GÖL- Zafer 

ÖZLER 

 

2036 - Fen Bilgisi Öğretmen 

Adaylarının Uzay Çöpü 

Hakkındaki Kavramsal 

Anlamalarının Belirlenmesi - 

Erkan YÜKLER, Doç. Dr. Nazihan 

URSAVAŞ 

 

2040- İklim Mülteciliği 

Kavramının Sosyal Hizmet 

Perspektifinden İnclenmesi – 

Beyza AĞIRCAN 

Oturum Başkanı:  

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 

 

12:45-

13:30 

Öğle Yemeği 

13:30-

14:30 

Çınar Salonu Atölye - Su Okuryazarlığı: Aktif 

Tabanlı Uygulamalar 

Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ  

Dr. Ayşe AYTAR 

Söğüt Salonu Sunum - İklim Değişikliği ve 

Türkiye 

Prof. Dr. Beril SALMAN AKIN 

14:30-

15:30 

Çınar Salonu Atölye - Su Okuryazarlığı: Aktif 

Tabanlı Uygulamalar (Devam) 

Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ  

Dr. Ayşe AYTAR 

Söğüt Salonu Sunum - Türkiye’de Üst Politika 

Belgelerinde Sürdürülebilir 

Kalkınma ve İklim Değişikliği 

Doç. Dr. Niyazi KAYA 

Ardıç Salonu Bildiriler  Oturum Başkanı:  

Prof. Dr. Meryem SELVİ 



2023 - Ortaokul Öğrencilerinin 

Sürdürülebilir Çevre Tutumlarının 

Belirlenmesi - Emine AYDIN 

 

2025- Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları ve Sistem Düşüncesi 

Yaklaşımı - Dr. Burcu GÜNGÖR 

CABBAR 

 

2032  - Ortaokul 8.Sınıf 

Öğrencilerinin Sürdürülebilir 

Yaşama Yönelik Farkındalık 

Düzeylerinin Belirlenmesi - Tuğçe 

ŞAHİN, Prof. Dr. Özgül KELEŞ 

 

15:30-

16:00 

Kahve Arası 

16:00-

17:00 

Çınar Salonu Atölye - İklim Değişikliği: Sera 

Etkisinin Modellenmesi 

John Edward ETGEN 

Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ  

Dr. Ayşe AYTAR 

Söğüt Salonu Atölye - Dijital Kitaplar Eğitimde 

Sürdürülebilirliği Sağlayabilir mi?  

Çağatay ÇAKMAK, Ceren SANCAK 

Ardıç Salonu Bildiriler - 2029 - Biyoloji 

Öğretmen Adaylarına Göre 

Ekolojik Okuryazar Bireyde 

Olması Beklenen Yeterliklerin 

Belirlenmesi - İzel ASLAN, Prof. 

Dr. Mehmet YILMAZ 

 

2033 - FeTeMM Yaklaşımıyla 

Hazırlanan Çevre Eğitiminin 

Öğretmen Adaylarının Çevre 

Okuryazarlıklarına Etkisi - Edanur 

KOÇAK-Doç. Dr. Ayşe YALÇIN 

ÇELİK, Doç. Dr. Çelebi ULUYOL 

 

2034 - Fen Okuryazarlığının 

Artırılmasında STEM ve Ekoloji 

Eğitiminin Önemi - Selin URAL 

Oturum Başkanı:  

Prof. Dr. Osman ÇİMEN 

 

17:00-

18:00 

Çınar Salonu Sunum - Çevresel Değişimlerin 

Kanser Oluşumuna Etkisi 

(Çevrimiçi) 

Dr. İlknur Sur ERDEM 

Söğüt Salonu Atölye - İleri Dönüşüm 

Yaklaşımıyla Zeka Oyunlarını R-

Tasarlama 

Doç. Dr. İbrahim YÜKSEL 

Doç. Dr. Fatih ŞAHİN 

Ardıç Salonu Atölye - İlköğretimde 

Materyallerle Çevre Eğitimi 

Behiye VAROL 

 

 



 

 

 

3. Gün – 10 Eylül 2022 Cumartesi 

Saatler Yer Etkinlik Konuşmacı/Panelist/ Atölye Lideri 

10:00-

11:15 

F Blok 

Konferans 

Salonu 

Panel III-STEAM Kariyerinde 

Çeşitliliğin Desteklenmesi 

Prof. Dr. Serçin KARATAŞ 

Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR 

Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU 

BİLİCİ 

Dr. Selçuk Yusuf ARSLAN 

11:15-

11:45 

Kahve Arası 

11:45-

12:45 

Çınar Salonu Atölye - Erken Çocuklukta Çevre 

Eğitimi 

Doç. Dr. Ümit DEMİRAL 

Ardıç Salonu Atölye - Fen Bilimleri İçerikli 

Diksiyon Eğitimi Uygulamaları 

Ayşegül BIYIK YILDIRIM 

Söğüt Salonu Bildiri 

2035 - Bitkiler duyar mı? TÜBİTAK 

4006 Araştırma/İnceleme Projesi

 - Zübeyde Gülsün ASLAN 

 

2031 - STEM Eğitimi: Web of 

Science (WoS) Veri Tabanına 

Dayalı Performans ve Bilimsel 

Alan Haritalama Analizi – Dr. 

Gökçe OK – Dr. Deniz KAYA 

 

2037 - Özel Yetenekli Öğrenciler 

İçin Örnek Bir STEAM Etkinliği: 

Kutup Hayvanları İle Morfolojik 

Sentez - Nazlı BARIŞ ERSOY, 

Fatma BAKAR, Meltem 

KÜÇÜKARSLAN 

 

2041 – Küresel Sorunların 

Çözümüne Yönelik STEM 

Uygulaması: Deniz Seviyesi 

Neden Yükselir? – Semih 

ESENDEMİR,  Dr. Selçuk Yusuf 

ARSLAN 

Oturum Başkanı:  

Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU 

BİLİCİ 

 

12:45-

13:30 

Öğle Yemeği 

13:30-

14:30 

Çınar Salonu Atölye - Disiplinlerarası Anlam 

Yolculuğu: Erken Çocuklukta 

STEM Eğitimi 

Cemil KARAGÖZ  

Merve ACAR 

Söğüt Salonu Atölye - Model Kanıt İlişki Şeması 

Oluşturma Uygulamaları 

Dr. Gaye Defne CEYHAN  

Doç. Dr. Deniz SARIBAŞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardıç Salonu Sunum - Popüler Kültür Sanat 

(Çevrimiçi) 

Prof. Dr. Meliha YILMAZ 

14:30-

15:30 

Çınar Salonu Atölye - Doğadan İlham Alanlar: 

Mühendislik Tasarım Temelli 

STEM Eğitimi Uygulamaları 

Mehmet Alİ KÜPELİ 

Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU 

BİLİCİ 

Söğüt Salonu Sunum - Kent Kimliği 

Kapsamında Çevre Grafikleri 

Doç. Dr. Asım TOPAKLI 

Ardıç Salonu Atölye - Sistem Düşüncesi ile 

Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi 

Oyunu Uygulamaları 

Dr. Gaye Defne CEYHAN  

Meltem Ceylan ALİBEYOĞLU 

15:30-

16:30 

Çınar Salonu Atölye - Biyoloji Eğitiminde STEM 

Uygulamaları 

Kapanış Töreni 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 

Dr. Ferhat KARAKAYA 
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Türkiye’de Gerçekleştirilen Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Temalı 

Proje Örnekleri 

 

 

Ayşe Fizan SASA- Prof. Der. Naim UZUN 

 

 

Doğa eğitimleri, bireylerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi bu yolla doğanın kullanımı 

konusunda uyarılması, korunması süreçlerini içerirken, bir yandan da olumlu yönde değer, 

tutum vb. geliştirmelerini hedefler. Alanyazında doğa ile etkileşiminin bulunduğu ölçüde 

bireylerin olumlu değer geliştirebileceği ve davranışlarını, kararlarını empati kurarak 

geliştirmek üzerine şekillendireceği vurgulanmaktadır. 2007 yılından beri bu etkileşimleri 

destekleyen TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Programları gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda 

binlerce katılımcının faydalandığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilim toplum 

programlarından biri olan ve etkileşimli uygulamalar ile bilginin kazandırılmasının amaçlandığı 

TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi projelerinde internet siteleri aktif 10 projenin program oluşturma 

ve içerikte kullanılan etkinlikler bakımından incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışma 

kapsamında, internet sitesi 30 Temmuz 2022 itibari aktif olan rastgele seçilmiş proje örnekleri 

incelenmiş, proje amacı, hedef kitle, proje programının oluşturulması, etkinlik tercihleri, yaygın 

etki ve değerlendirmeye ilişkin veriler başlıklar altında toplanarak veriler elde edilmiştir. 

Çalışmanın doğa eğitimi konusunda proje hazırlamak isteyen öğretmenler, öğretmen adayları 

ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler 

Doğa eğitimi,TÜBİTAK4004, Proje örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çevre Eğitiminde Dijital İçerik Kullanımının İlk Öğretim Birinci Sınıf 

Öğrencilerinin Çevreci Kelime Dağarcığına Etkisinin İncelenmesi 

 

 

 

 

Doç. Dr. Zeynep TEMİZ, Muhammet Emin DEMİREL 

 

 

 

 

Bu çalışmada, çizgi film ve dijital içeriklerle desteklenmiş çevre eğitiminin ilköğretim 1 Sınıf 

öğrencilerinin çevreci kelime dağarcığı gelişimine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çocukları küresel ısınma ve iklim krizi konularında bilgilendirmek, farkındalık sağlamak ve 

çevreci kelime hazinelerini geliştirilmesi hedeflenmiştir. Son yıllarda dünyamızın ve ülkemizin 

küresel ısınma ve iklim krizine bağlı olarak yaşadığı felaketlerin ve afetlerin sayısı giderek 

artmaktadır. İklim krizi ve küresel ısınmanın birbirine bağlı pek çok sebebi olmasıyla beraber 

eğer önlem alınmazsa gelecekte ülkemizi ve dünyamızı çok daha kötü senaryoların beklediğini 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla insanlık olarak, gelecek adına ülkemizi ve dünyamızı teslim 

edeceğimiz çocuklar için küresel ısınma ve iklim krizi felaketlerinin artacağı düşünüldüğünde 

çevre eğitimi çocukların farkındalığı ve duyarlılığı açısından önem taşımaktadır. Çocukları 

küresel ısınma ve iklim krizi konularında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak için çevre 

eğitiminde kullanılacak araçlar düşünüldüğündeyse ise sürekli değişen ve gelişen teknolojinin 

etkisiyle özellikle günlük hayatın neredeyse her alanında kullanılan bilgisayarlar, telefonlar, 

tabletler ve televizyonlar artık çocukların da hayatının büyük bir kısmında yer ettiğinden dolayı 

şüphesiz dijital içerikler dikkat çekmektedir. Literatür incelendiğinde çocukların kelime 

hazinesi gelişiminde dijital içeriklerin avantajları ve dezavantajlarını inceleyen çalışmalar 

bulunmaktadır ancak çevre eğitiminde dijital içerikler kullanılarak çevreci kelime hazinesine 

yönelik deneysel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu araştırmada; amaç, deney ve 

problemler itibariyle çevre eğitiminde dijital içeriklerin kullanımının çevreci kelime hazinesi 

gelişimine etkisinin incelenecek olması, ortaya konulacak verilerin ve bulguların bu anlamda 

literatüre ve araştırmanın sonuçlarına göre çevre eğitimindeki uygulamalara da katkı 

sağlayacaktır. 

 
 

Anahtar Kelimeler 

 

Çevre eğitimi, İklim değişikliği, 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steam Education with Young Learners: Five Different Design Process  
 

 

 

Doç. Dr. Zeynep TEMİZ Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK 

 

 

 

 

The STEAM approach has many benefits for all children as it triggers multiple senses 

withhands-on a ctivities, experiential learning, exploration opportunities on different scientific 

topics, and various tools and materials. Yet, STEAM studies with pre-school children are rare 

in in Turkey. This study considers the application and evaluation of STEAM activities in pre- 

school education. Five STEAM activities were designed and implemented with 15 60–72- 

month-old children over a five-week period. Each activity required children to make their own 

design to create their product, and was prepared to emphasize a certain feature of STEAM 

education. Simple qualitative research was utilized in this study. The children’s performances 

were evaluated according to the rubric that the researchers prepared. The findings of this study 

revealed that STEAM activities triggered children’s wonder, interest, and imagination to a 

greater extent than the typical activities applied in school. 

Keywords: Early childhood education, STEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekolojik El İzi 
 

 

 Dr. Burcu GÜNGÖR CABBAR 

 

 

 

 

Ekolojik Ayak İzi çevre ile ilgili çalışmalarda karşımıza çıkan insanın yaşam şeklinin üretimden 

tüketime doğaya etkisinin hesaplandığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekolojik El 

İzi ise doğa için yapılan olumlu davranışların ölçülmesidir. Ekolojik el izi, çevre için yaptığımız 

iyiliktir. Çevresel ayak izi kavramı üzerine inşa edilmiştir. El izinin potansiyeli sınırsızdır. 

Kişinin kişisel el izi, başkalarının eylemlerini etkileyerek büyütülebilir. Gençlerin başlattığı bir 

insiyatif ekolojik ayak izinin tersine iyi yapılan davranışları belirlemek için kullanılır. Ekolojik 

ayak izimizi büyüten etmenleri bilmek kadar bu etmenlerin azaltılması için ne yapılabileceğini 

bilmek ve eyleme geçmek de önemlidir. A(r)tık yok projesi iklim değişikliği ve atık yönetimi 

için farkındalık oluşturmaya çalışan bir yerel yönetim projesidir. Projenin en önemli 

faaliyetlerinden biri milli eğitim iş birliğinde öğretmenler için ekolojik okuryazarlık ile ilgili 

eğitimler verilmesidir. Bu eğitimlerin içeriğinde ekolojik el izi etkinliği yer almaktadır. Bu 

araştırmada etkinlik öğrenciler ile yürütülmüştür. Öğrenciler el izlerini belirlenmiş ve 

yapılabilecek davranışlar üzerine eylem planları oluşturulmuştur. Bu sunumda etkinlik ve 

çıktıları paylaşılacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler 

 

Ekolojik syak izi, El izi 
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Lise Öğrencilerinin Ekolojik Farkındalıklarının Geliştirilmesi: 7. 

ENKA Ekoloji Okuryazarlığı Kampı Örneği 
 

 

Dr. Şükrüye ER- Mustafa GÖL- Zafer ÖZLER 

 

 

 

 

Doğal kaynaklar insanların artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılmaktadır. Ne yazık 

ki, geri dönüşümsüz hatalar yapılmakta ve doğanın dengesi bozulmaktadır. Çevreci davranış 

sorumluluğu geliştirebilmek için çevre bilgisi ve çevre farkındalığı oluşturulmasında doğa 

eğitiminin neden gerekli olduğunu göstermektedir. Şimdiye kadar yapılan çoğu araştırma 

öğrencilerinin yaşı küçüldükçe çevre duyarlılıklarının arttığını göstermektedir [1, 2]. Bu 

nedenle küçük yaş öğrencilerinin bilgi, tutum ve sorumlu davranışları dışarı aktiviteleri ile 

artırılabilir ( sera etkisi aktiviteleri, alan gezileri vb.) [3]. 

Genç insanların ekolojik duyarlılıklarının ve doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirmelerinin 

hedeflendiği bu projeyi biz 2021- 2022 akademik yılında Permakamp, Öğümce Yerleşkesi 

(İstanbul)’ nde  gerçekleştirdik. Çevre eğitimi disiplinlerarası bir çalışma olduğu için bu proje 

çerçevesinde Kocaeli ve Adapazarı ENKA Okulu birlikte biyoloji, coğrafya, ekoloji ve rehber 

öğretmenleri birlikte çalıştılar. 14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen projeye 

hazırlık ve 9.sınıf  öğrencilerinden oluşan 14 öğrenci katıldı. Kamp aktivitesi esnasında 

profesyonel kampçılar ve doğa eğitimcileri ile işbirliği başarıyla gerçekleştirildi. 

 

Anahtar Kelimeler:  

 

Ekoloji okuryazarlığı, Çevre eğitimi, Doğa eğitimi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzay Çöpü Hakkındaki Kavramsal 

Anlamalarının Belirlenmesi  

 

Erkan YÜKLER, Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ 

 

 

 

 

Öğretmen niteliğini artırmak amacıyla MEB tarafından öğretmenlerin genel ve özel alan 

yeterlilikleri belirlenmiştir. Ancak araştırmalar yetişen öğretmen adaylarının yenileşmeye 

hazır, genel ve özel alan yeterliklerine sahip olmadığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının 

özel alan yeterliklerinin geliştirilmesi bu alandaki farkındalıklarının artırılması ile mümkün 

olabilir. Bu farkındalık küresel bilgi yarışında ülkelerin bir adım daha öne geçmesine katkı 

sağlayacaktır. Özellikle uzayla ilgili yapılan çalışmalar bu bilgi yarışmasında öncü olmanın 

önemli göstergelerinden biridir. Uzay çalışmalarının artmasıyla birlikte ülkeler bilimsel, ticari 

ve askeri amaçların yanında gerek prestij sağlamak gerekse psikolojik moral bulmak amacıyla 

yüzlerce uydu yörüngeye göndermişlerdir. Gönderilen uyduların geri döndürülmeleri oldukça 

maliyetli bir iş olduğundan uzayda çöp olarak kalmaları tercih edilmektedir. Bu da uzay çöpü 

kavramının literatürümüze girmesine neden olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarının uzay çöpleriyle ilgili sahip oldukları kavramsal anlamaların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımına göre yürütülmüş olup verilerin 

toplanmasında açık uçlu sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır. veriler içerik analizi yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Çalışmaya 24 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre öğretmen adaylarının ,33’ü uzay çöpü kavramını daha önce duymadığını, ,66’sı 

ise internet aracılığıyla bu kavramdan haberdar olduğunu belirtmişlerdir. Uzay çöpünün 

nelerden oluştuğuna ilişkin. Ortaya çıkan 36 görüşten ,55’i göktaşı, ,77’si uzay araçlarından 

kopan parçalar, ,44’ü uydular, ,88’i astronotların attığı çöpler, %5,55’i zararlı gazlar ve 

%2,77’si bilmiyorum şeklindedir. Uzay çöpü konusunda yeterince kavramsal anlamaya sahip 

olmadığı düşünülen öğretmen adaylarının bilimsel, teknolojik ve toplumsal konuları yakından 

takip ederek bu konular hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları özel alan yeterliliklerinin 

geliştirilmesi açısından önemlidir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Çevre Tutumlarının 

Belirlenmesi 
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Bu araştırmanın amacı devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin sürdürülebilir çevreye 

yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Fen bilimleri dersi öğretim 

programının özel amaçları arasında yer alan “bireylerde sürdürülebilir kalkınma bilincini 

geliştirebilmek” için öğrencilerin bu alana yönelik tutumlarının araştırılması önem arz 

etmektedir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesi devlet 

okullarındaki 622 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler davranış, düşünce ve algı olmak üzere 

üç alt boyuttan oluşan “Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler SPSS 17 

programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin sürdürülebilir çevre tutumlarının cinsiyete göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesinde ilişkisiz örneklem t-testi analiz 

tekniği kullanılırken sınıf seviyelerine göre anlamlılık düzeyinin tespitinde ise One-Way 

ANOVA tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sürdürülebilir çevre 

tutumlarının cinsiyete ve sınıf seviyelerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Kız öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik davranış, düşünce, algı ve tutumları erkek 

öğrencilere göre çok yüksek düzeyde olumlu bulunmuştur. 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin davranış, 

algı ve tutumlarının çok yüksek düzeyde olduğu; sınıf düzeyi arttıkça algı düzeylerinin azaldığı 

görülmüştür. Tüm sınıf düzeyindeki öğrencilerin de sürdürülebilir çevreye yönelik 

düşüncelerinin benzer ve çok yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. 
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Sistem Düşüncesi Yaklaşımı 
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Karmaşık ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzde artan karmaşıklık, değişim ve 

çeşitlilikle başa çıkmamızı ve yaşamımızı buna göre dizayn etmemiz beklenmektedir. Karmaşık 

çevre ve sürdürülebilirlik sorunları ile baş etmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) tarafından yürütülen sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) ile çeşitli eylem planları 

hazırlanmış 2030 yılına kadar ülkeler daha iyi duruma gelmeyi taahhüt etmişlerdir. Sistem 

düşüncesi, karmaşık bir sorunun tüm boyutlarını fark etmenin bütünsel bir yolunu sunar ve 

etkili ve uzun vadeli stratejiler oluşturulmasını sağlar. Sistem düşüncesine sahip olan sistem 

düşünürlerinin problemleri ve/ya olayları karmaşık ve doğrusal olmayan bir bakış açısı ile 

inceledikleri ve bir sistemin birbiriyle ilişkili bileşenleri arasındaki ilişkileri ve örüntüleri 

anlamaya çalıştıkları ifade edilmiştir. Bu özellikler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 

anlaşılması için de önemlidir. Genel kültğr dersi olarak açılan Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim 

dersinde öğretmen adayları ile SKA sistem düşüncesi araçları kullanılarak gösterilmiştir. Bu 

araştırmada dersin işlenişi sırasında kullanılan sistem düşüncesi araçları kısaca tanıtılacak ve 

öğretmen adaylarının sistem düşüncesi araçlarını kullanarak oluşturdukları ürünler 

paylaşılacaktır. 
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Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Yaşama Yönelik 

Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

 

Tuğçe ŞAHİN, Prof. Dr. Özgül KELEŞ 

 

 

 

Sürdürülebilir yaşam için eğitim, sürdürülebilir bir gelecek için bireylerin sahip olması gereken 

bilgi, davranış, tutum ve değerleri kazandırır. Bu sürecin ilk adımı olarak da temel eğitimden 

itibaren öğrencilerin sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple bu araştırmada, 8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir 

yaşama yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Kırşehir ilinde özel bir öğretim kurumunda öğrenim gören 80 (35 kız; 45 erkek) 

ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde örnekleme 

yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 

Akgül (2020) tarafından geliştirilen “Sürdürülebilir yaşama farkındalık ölçeği” kullanılmıştır. 

Sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalık ölçeği, toplum, çevre ve ekonomiyi kapsayan üç alt 

boyuttan oluşan, üçlü likert tipi bir ölçektir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik 

paket programı kullanılarak veriler betimsel istatistikler ile analiz edilmiştir. Araştırma 

sonuçları, araştırmaya katılan öğrencilerin sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalık 

düzeylerinin orta seviyede olduğunu ve çevresel sorunlarında farkında olsalar da çevreye 

yönelik insan merkezci bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir. Benzer araştırmaların 

daha farklı seviyelerde öğrenim gören öğrencilerle yapılması önerilmektedir. 
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Biyoloji Öğretmen Adaylarına Göre Ekolojik Okuryazar Bireyde 

Olması Beklenen Yeterliklerin Belirlenmesi 
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Ekolojiyi; canlıların çevre ve diğer canlılarla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı olarak 

tanımlamak mümkündür. Bu açıklamada ki anahtar kelimemiz “ilişkiler”dir, canlılar ve doğa 

arasındaki bu yoğun ilişki süreklilik içindeki denge halidir. İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin 

bozulması doğadaki dengelerin de bozulmasına neden olacaktır. Çevremizde meydana gelen 

tüm olaylara karşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, topluma olumlu, kalıcı davranış 

değişiklikleri kazandırmak ve insanların aktif katılımlarını sağlamak ekolojik okuryazar 

becerisine sahip bireylerle mümkün olacaktır. Peki ekolojik okuryazarlık nedir? Ekolojik 

okuryazarlık bireylere öncelikle doğayı fark ettirmek, bireylerde doğa ile uyumlu yaşama 

becerileri kazandıracak tutumlar geliştirmek, çevre sorunlarının çözüm sürecine toplumun ve 

bireylerin katılımlarını sağlamaktır. Doğanın dilini hissetmek, yorumlamak ve anlamak ekoloji 

biliminin okuryazar olma kısmının temelini oluşturur.Alan yazın çalışmalarında ekolojik 

okuryazar bireyler ekolojik sorunların sebepleri ve sonuçları hakkında yaşam boyu devam eden 

ekolojik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmeni ve 

biyoloji öğretmeni adaylarının gelecek nesillere ekolojik okuryazar becerisine sahip bireyler 

yetiştirmesi için, bu beceriye sahip bireylerin özellikleri hakkında görüşlerinin belirlenmesidir. 

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırılmak 

istenilen konunun derinlemesine ve çok yönlü araştırmak için bu araştırmada durum çalışması 

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 100 öğretmeni ve 

öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. 

Analizlerin sonucunda genel olarak ekolojik okuryazar bireyin doğayı fark eden ve çevresiyle 

uyum içinde yaşayabilen bireyler olduğu düşündüğü görülmüştür. Daha sonraki çalışmalar için 

öğrencilerin ekolojik okuryazar bireyin özelliklerini davranışlarını geliştirilecek şekilde 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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FeTeMM Yaklaşımıyla Hazırlanan Çevre Eğitiminin Öğretmen 

Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarına Etkisi 
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Çevre sorunları ekosistemler arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşmaktadır. 

Ekosistemler arasındaki dengenin bozulmasında insan faaliyetlerinin etkisi maalesef çok 

fazladır. Çevre eğitimi çevre sorunlarına neden olabilecek davranışlar hakkında bireylerin 

bilinçlenmesini, çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık kazanmasını sağlamaktadır. Çevre 

eğitimi sayesinde çevreye karşı sorumluluğunu bilen ve çevre sorunlarına çözüm geliştiren 

çevre okuryazarı bireyler yetişir.  

Araştırmanın amacı fen alanı öğretmen adaylarına çevre kirlilikleri hakkında farkındalık 

oluşturmak amacıyla STEM yaklaşımı temelli, çevre kirlilikleriyle ilgili Ardunio setlerle ölçüm 

yapabilen materyaller tasarlatmak, bu materyallerin hazırlanma sürecinin çevre 

okuryazarlıklarına etkisini incelemektir.  

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2021-2022 yılı 

bahar döneminde Ankara ilinde yer alan bir devlet üniversitesinin biyoloji, fen bilgisi ve kimya 

eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 31 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  

Veri toplama aracı olarak Teksöz vd. (2010) tarafından uyarlanan “Çevre Okuryazarlığı Ölçeği" 

kullanılmıştır. Çevre okuryazarlığı ölçeğinden alınan toplam puanlar normal dağılım 

göstermediğinden (p<0,05) parametrik olmayan Wilcoxon işaretli sıralar testi analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonucunda çevre eğitimi alan öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı 

ölçeğinden aldıkları ön ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir 

(z=3,8, p<0,05). Puanların sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında bu farkın son test 

lehine olduğu belirlenmiştir. 
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Fen Okuryazarlığının Artırılmasında STEM ve Ekoloji Eğitiminin 

Önemi 
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Bireylerin analitik düşünme, araştırma sorgulama, yaşam boyu öğrenme ve günlük hayatta 

karşılaştıkları problemleri çözme becerilerini geliştirmeleri fen okuryazarlığının kazandırılması 

ile mümkün olacaktır. Fen okuryazarı olan bir birey yetiştirmek için sadece Fen Bilimleri 

dersindeki temel bilgi düzeyindeki kazanımlar yeterli değildir. Bilimin doğası ve 

disiplinlerarası yaklaşımı da ele alan bütüncül bir tutum geliştirilmelidir. Bu kapsamda bu 

çalışmada, Fen derslerine STEM ve Ekoloji eğitiminin de entegre edilmesinin bireylerin fen 

okuryazarlığına katkısı üzerinde durulmuştur. Özel bir okulda 5. sınıfta okuyan 60 öğrenciye 

Fen Bilimleri dersinin yanı sıra Fen STEM (Science STEM) ve Ekoloji STEM (Ecology STEM) 

dersleri dönüşümlü olarak verilmiştir. Öğrencilerin sene başındaki Fen derslerine tutumu ve 

akademik başarısı incelendiğinde sene sonunda anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin evrensel fen okuryazarlık düzeylerini artırmak için, STEM ve Ekoloji eğitimine 

teşvik edilmeleri önerilir. Fen Bilimleri öğretmenlerine hizmet içi eğitimlerde Ekoloji ve STEM 

eğitimleri verilmesi ve bu çalışmaların daha çok desteklenmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. 

Bir eğitim modelini; dayandırılan felsefe, hedef, içerik, öğrenme-öğretme ve ölçme 

değerlendirme süreçlerinden bağımsız olarak düşünmek öğrenenlerin gelişim düzeylerini ve 

amaca uygun yönlendirmeyi belirleme konusunda sorunlara yol açar. Bu nedenle, Ekoloji ve 

STEM modeli de belli başlı eğitim felsefesi ile yaklaşımlara dayandırılarak öğretim 

programında yer alan ögelerle ve öğrenenlerde geliştirilmesi planlanan beceri boyutlarıyla da 

ilişkilendirilerek fen okuryazarı bireyler yetiştirilmelidir. 
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Bitkiler duyar mı? TÜBİTAK 4006 Araştırma/İnceleme Projesi 
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Bitkilerin insanları duyup, duyamayacağı bilim adamlarınca oldukça merak edilmektedir. 

Bilimsel bilgiler ışığında, yeryüzünde yaşayan bitkilerin dış ortamda duyulan olumlu ve 

olumsuz seslerden etkilenip etkilenmediğini gözlemlemek amaçlanmıştır. 

Deneysel çalışma için seçilen Kalanchoe, Crassulaceae familyasından bir bitki türüdür. 

Aydınlık, güneşli ve havadar ortamı tercih ederler. Fazla suya hassastır. Çalışmada aynı 

morfolojik özelliklere sahip, aynı türden 3 bitki temin edilmiş ve bitkilere Sevgi, nefret ve 

yalnız isimleri verilmiştir. Aynı şartlarda, steril ortamda dış ortam ses ve gürültülerinden 

arındırılmış olarak düzenli aralıklarla aynı zamanda aynı öğrenciler tarafından bitkilerin takip 

edilmesi sağlanmıştır. Bitkiler gün aşırı dış etkilere maruz bırakılmıştır. Yalnız isimli bitki hiç 

bir etkiye maruz bırakılmamıştır, Sevgi isimli bitkiye olumlu duyguların aktarımı yapılmış ve 

sevgi sözcükleri, şarkılar vs. dinletilmiştir. Nefret isimli bitkiye ise dert, tasa, kaygı gibi 

olumsuz duyguların aktarımı yapılmış ve olumsuzluk içeren sözler dinletilmiştir. Belirli 

periyotlarda sevgi çiçeğine klasik müzik dinletilmiştir. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda 

bitkilerin dış seslerden nasıl etkilendiği, bitki gelişimine dış seslerin etkisi gözlemlenmiştir. 

Çalışmalar süresince bitkilerin çiçeklenme ve tomurcuklanma miktarı nicel olarak gözlenmiş 

ve raporlanmıştır. Sonuçta Nefret bitkisinde kurumalar olmuş, yeni sürgün oluşumu 

gözlenmemiştir. Sevgi bitkisi çok sürgün vermiş, yapraklarında ve gövdede herhangi bir 

kuruma olmamıştır. Yalnız bitkisi ise yapraklarında hafif sararma göstermiş, az sayıda yeni 

sürgün vermiştir. Sevgiye maruz bırakılan Sevgi çiçeğinin, sürgün oluşumunun hızlandığını, 

çiçekli döneminin daha uzun geçtiği bitkiye uygun olmayan zor ortam şartlarından daha az 

etkilendiğini gözlemlenmiştir. Olumlu duygulara ve hoş seslere maruz bırakılan bitkilerin çok 

daha iyi gelişim gösterdiği rapor edilmiştir. 
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STEM Eğitimi: Web of Science (WoS) Veri Tabanına Dayalı 

Performans ve Bilimsel Alan Haritalama Analizi 
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Bu araştırmada, STEM eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların Web of Science (WoS) veri 

tabanına dayalı performans ve bilimsel alan haritalama analizleri yapılmıştır. Performans 

analizinde, yayınlanmış çalışmalar yıllara, yazarlara, kurumlara, ülkelere ve dergilere göre 

incelenmiştir. Bilimsel alan haritalama analizinde ise ortak yazar, anahtar kelime, birlikte 

alıntılama ve kaynakça eşleşmesi analizleri kullanılmıştır. Araştırmaya, 2012 ile 2022 yılları 

arasında yayınlanmış makaleler dahil edilmiştir. Veri taramasında kullanılan anahtar sözcükler; 

fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve STEM şeklindedir. WoS kategorileri olarak, 

Education Educational Research ve Education Scientific Disciplines seçilmiştir. WoS 

indeksleri olarak, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) işaretlenmiştir. Bu kapsamda, 

İngilizce dilinde yazılmış 3830 makale analize dahil edilmiştir. Verilerin bilimsel alan 

analizinde VOSviewer programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, STEM eğitimi ile ilgili 

çalışma sayısının yıllara göre artışın olduğu, en fazla çalışmanın Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yürütüldüğü belirlenmiştir. En fazla STEM çalışmasının yapıldığı kurum 

University of California System olurken Journal of Chemical Education dergisinde bu alanda 

daha fazla çalışma yayınlanmıştır. En fazla çalışma C. D. Schunn tarafından yapılmıştır. Ortak 

yazar analizinde Borrego, M., Stains, M., Moller, S., Schunn, C. D. isimleri, anahtar kelime 

analizinde ise STEM ve STEM eğitimi ön plana çıkmaktadır. Birlikte alıntılamada, Carlone, H. 

B. ile Freeman, S. yazarları, kaynakça eşleşmesinde ise Purdue University kurumu ön plana 

çıkmaktadır. 
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Çevresel Değişimlerin Kanser Oluşumuna Etkisi 
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Kanser, dünyada en çok ölüme yol açan hastalıklardan birisidir. 2018 yılında yapılan istatiksel 

verilere gore, dünyada 185 ülkede, 18.1 milyon yeni kanser tanısı yapılmış, 9.5 milyon ölüm 

kanser sebebiyle olmuştur. 2040 yılına kadar, yılda yeni kanser vakalarının sayısının 29.5 

milyona ve kansere bağlı ölümlerin sayısının 16.4 milyona çıkması beklenmektedir. Bu veriler 

gözönüne alındığında, kanserle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ve kanser olusumunu 

engelleyecek gerekli cevresel önlemler büyük önem taşımaktadır. 

 

Kanser, DNA hasarı sonrası hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması ile olan 

ölümcül bir hastalıktır. Son yılarda moleküler genetik arastırmalarda, kanserin evrimsel süreç 

içerisinde nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, kanser mekanizmalarının nasıl işlediğini 

aydınlatmak için ileri düzey tekniklerle bircok calışma yapılmıstır. Bunların sonucunda kanser 

biyolojisi mekanizmaları, tüm kanserlerin hem çevreden hem de genetikten kaynaklandığını, 

yani genetik değişikliklerle birleşen birden fazla cevresel faktörün kansere yol açacağını 

göstermektedir. 

Kanserin oluşum ve gelişiminde onemli olan çevresel faktörler, yüksek oranda radyasyon, su 

ve hava kirlilikleri, sigara, alkol, biyolojik faktörler gibi kişinin maruz kaldığı etmenlerdir. 

Mümkün olan her yerde cevresel faktorlere dayalı etmenlerin önlenmesi, tüm kanserojenlerden 

maruziyetleri azaltmak, kanser önleme programlarının hedefi haline gelmesi gelecek yıllarda 

olabilecek kanser vakalarını azaltması icin onemli olacaktır. 
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İklim Mülteciliği Kavramının Sosyal Hizmet Perspektifinden 

İncelenmesi 
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Sosyal hizmet bir disiplin ve meslek olarak bireyleri bulunduğu çevre ile birlikte 

değerlendirmektedir. Bireyin sosyal çevre ile olan etkileşimi kadar fiziksel çevre ile olan teması 

da yaşamı üzerinde doğrudan izler bırakmaktadır. Dolayısı ile sosyal hizmet müdahaleleri 

bireylerin yaşadığı fiziki çevre temelli sorunlarla da ilgilenmektedir. Sosyal hizmet, fiziki 

çevrenin insan davranışları üzerindeki etkilerini ‘’ çevreci/ yeşil sosyal hizmet (green social 

work)’’ yaklaşımı ile bütüncül olarak ele almaktadır.  Fiziki çevrenin birey üzerindeki olumsuz 

etkileri arasında, iklim krizinden kaynaklanan kuraklık, çölleşme, sel, kasırga, deniz seviyesinin 

yükselmesi, temiz suya erişememe vb. yer almaktadır. İklim krizinin yarattığı bu yıkıcı etki 

sebebiyle, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ve güvenli yaşam alanından mahrum kalan insanlar 

göç etmek zorunda kalmaktadır. Daha güvenli ve yaşanabilir ülkelere göç eden bu insanlara 

‘’ iklim mültecisi ‘’ denmektedir.  Sosyal hizmet uzmanları, yaşadıkları coğrafyayı ve 

alışkanlıklarını terk etmek zorunda kalan iklim mültecileri sorununun çözümü için koruyucu- 

önleyici ve bütüncül yaklaşımları benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde iklim krizi 

dolayısı ile yaşanan olumsuz etkiyi azaltmak ve iklim mağduru insanların haklarını korumak 

için mezzo ve makro boyutta mesleki savunuculuk ve kaynakları harekete geçirici rollerini 

kullanmalı, çevresel adaletsizliğin önlenmesi için sürdürülebilir çevre üzerine odaklanmalı ve 

aynı zamanda iklim mültecileri için mikro ve mezzo düzeyde psiko-sosyal destek 

mekanizmalarını harekete geçirmelidir. Yeşil sosyal hizmet, her geçen gün uzmanlar tarafından 

daha çok bilinir hale gelmekte ve müdahale yaklaşımları arasında yer verilmekte olsa da 

literatür incelendiğinde kaynakların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu yazın taramasında iklim 

mülteciliği kavramı sosyal hizmet perspektifinden incelenecektir. 
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Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik STEM Uygulaması: Deniz 
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Gezegenimizin karşı karşıya kaldığı sorunlar bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir 

dünya bırakmamızı oldukça zorlaştırmaktadır. Ülkeler iş birliği içinde küresel sorunlara ortak 

çözümler aramaktadır. Bu noktada Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Şüphesiz bu amaçlardan 4-

Nitelikli Eğitim amacı kilit konumdadır. Nitelikli eğitim amacına ulaşılması diğer amaçların da 

gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Birçok ülke nitelikli eğitime ulaşmak için eğitim 

sistemlerini yeniden düşünmekte ve yeni eğitim yaklaşımları benimsemektedir. Bu 

yaklaşımlardan biri de STEM yaklaşımıdır. STEM yaklaşımı gerçek dünya problemlerine 

odaklanmaktadır. Bu yönüyle küresel sorunların çözümünde STEM yaklaşımın işe 

koşulabileceği söylenebilir. Bahsedilen küresel sorunların başında iklim değişikliği 

gelmektedir. Bu araştırmada deniz seviyesindeki artış ile hızlanan buzul erimesi arasındaki 

ilişki ele alınarak eriyen buz tabakalarının deniz seviyesindeki değişimi nasıl etkilediği 

incelenmiştir. Fen bilimleri dersini merkeze alan, bunu mühendislik ve teknolojiyle destekleyen 

bu uygulama ile öğrencilerin farklı becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma 2021–2022 

öğretim yılında Bilim Sanat Merkezinde Bireysel Yetenekleri Fark ettirme programında 

öğrenim gören 22 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada sistematik bir metodoloji kullanılarak, 

uygulamanın kontrol altına alınmış koşullarda öğrencilerin başarısında ne derece etkili 

olacağını görmek için deneysel çalışma yapılmıştır. İki gruba ayrılan öğrenci grubuna küresel 

ısınma, iklim değişimi ve deniz seviyelerindeki artış ile ilgili başarı testi uygulanmıştır. Kontrol 

grubu ile deney grubu karşılaştırıldığında deney grubunun ortalamasının yaklaşık 20 puan fazla 

olduğu görülmüştür. Kontrol grubu özellikle grafik yorumlama ve analiz etme sorularında 

zorluk yaşadığını ifade etmiştir. Deney grubundaki öğrenciler etkinlik sürecinde inceledikleri 

makale, veri, grafik ve animasyonlar sonucunda deniz seviyelerindeki artışı ciddi bir problem 

olarak tanımlayarak, kara buzları ve deniz buzlarının erimesi arasındaki farkı disiplinler arası 

bir yaklaşımla açıkladıkları görülmüştür. 
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