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2021 senes� zorlu b�r COVID dönem�n�n ardından toparlanma yılı oldu d�yeb�l�r�z. İçer�kler�m�z�
gel�şt�rmeye; ortaklıklarımızı artırmaya, d�j�tal platformumuzu gel�şt�rerek yen� ürünler yaratmaya,
okul ve STK ağımızı gel�şt�rmeye devam etmey� başardığımız b�r sene geç�rd�k. 2022 senes� bu
b�r�k�m�m�z� tüm dünyadak� çocuklara ulaştırmaya başlayacağımız projelerle dolu b�r sene olacak.
Türk�ye’n�n n�tel�kl� b�l�m eğ�t�m� alanındak� öncü sosyal g�r�ş�m� Eğlencel� B�l�m’� yen� �çer�kler, yen�
ülkeler ve yen� �şb�rl�kler� �le besleyerek; n�tel�kl� b�l�m eğ�t�m�n�n dünyadak� öneml� b�r savunucusu
hal�ne dönüştürme yoluna çıkmış bulunuyoruz. Müth�ş heyecanlı b�r dönem daha b�z� bekl�yor.

Tüm Eğlencel� B�l�m a�les�ne tekrar teşekkür ed�yor ve key�fl� okumalar d�l�yorum.

Eğlencel� B�l�m ek�b� adına
Yunus Erduran

ÖNSÖZ
2010 senes�nde Eğlencel� B�l�m’� kurduğumuzda, bu raporda s�zlerle paylaştığımız hedeflere
ulaşacağımızı hayal b�le edemed�ğ�m�z� söylemel�y�m. Bu 12 yılda Türk�ye’de hem okullara hem
evlere ulaşan; s�v�l toplumla, beled�yelerle �ç �çe çalışan; n�tel�kl� b�l�m eğ�t�m�n� ülkedek� her m�n�k
b�l�m �nsanına ulaştırmaya çalışan b�r kapas�te kurduğumuzu görmek �nanın b�z� müth�ş
gururlandırıyor. Bu zaman d�l�m�nde ulaştığımız yüz b�nlerce çocuk, b�nlerce eğ�tmen ve vel�,
yüzlerce okul, onlarca kurum ve kuruluşla b�rl�kte büyük b�r Eğlencel� B�l�m a�les� yaratmayı başardık.
Tüm paydaşlarımıza b�zlere bu yolculukta verd�kler� destek �ç�n m�nnettar olduğumuzu bel�rtmek
�ster�m. Bu yolculuğu mümkün kılan; mutfağımızda hem �çer�k hazırlayan hem de deney
malzemeler�n�n tüm Türk�ye’ye ulaşmasını sağlayan müth�ş özver�l� b�r ek�b�m�z var. Böyle b�r sosyal
g�r�ş�m�n üyes� olmaktan her zaman gurur duyduklarını b�lmen�z� �ster�m. 
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Eğlencel� B�l�m 2010 yılında Türk�ye’de uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n�
yaygınlaştırmak ve bu yaklaşıma dayalı programların daha fazla çocukla
buluşmasını sağlamak amacıyla kurulmuş b�r sosyal g�r�ş�md�r. 

12 yılda 65 �lde 240 okul, 36 kamu kurum ve kuruluşu,

STK ve beled�ye �le �ş b�rl�ğ� �le 2.900 gönüllü & eğ�tmen
ve 240.000 öğrenc�ye ulaştık
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“B�l�m her yerded�r ve b�l�mle hayat eğlencel�d�r!”
mottosu �le 2010 yılından �t�baren 

çalışmalarımıza devam ed�yoruz.

Eğlencel� B�l�m olarak, tüm çocukların hem bugünler� hem de gelecekler� �ç�n �y� olma haller�n�
koruyacak b�r b�l�m eğ�t�m� yaklaşımı sunuyoruz. “B�l�m” den�ld�ğ�nde, heyecan h�sseden,
meraklı gözlerle çevres�n� �nceleyen, b�l�m�n yaşamın �ç�ndek� g�zl� dünyasını keşfetme arzusu
h�sseden çocuklarla dolu b�r dünya hayal ed�yoruz.
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Çocukların b�l�m�n olağanüstü dünyasını keşfetmeler�n� sağlamak,

Çocukların doğal keşfetme duygusunu öğrenme davranışına yöneltmek,

Çocuklara bütünsel gel�ş�mler�n� destekleyecek b�r b�l�m eğ�t�m� sunmak,

Çocukların günlük yaşamdak� b�l�m� keşfederek, b�l�m�n yaşam �ç�nde olduğunu fark

etmeler�n� sağlamak yer alıyor.

Eğ�t�m yaklaşımımızdak� temel öncel�kler�m�z arasında;

b�l�msel okuryazarlıklarını desteklemek,
doğa ve b�l�m� yaşayarak tecrübe etmeler�n� sağlamak,
yen�l�kç� düşünme becer�ler�n� gel�şt�rmek,
k�ş�sel gel�ş�mler�ne ve b�lg� b�r�k�mler�ne katkıda bulunmak,
sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı, özgür düşünme yeteneğ�ne sah�p, doğaya karşı duyarlı
b�rer b�rey olmalarını desteklemek.

Eğlencel� B�l�m olarak amacımız 4-14 yaş arası çocuklarımızın;
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Okullarda
Eğlenceli Bilim
Okul önces�, �lkokul ve ortaokul kademeler�ndek� tüm programlarımızda ortak
amacımız, çocukların MEB öğret�m programları �le uyumlu yapıda b�l�msel
okuryazarlıklarını gel�şt�rmekt�r. Çocukların; araştıran, sorgulayan, merak duygusu
gel�şm�ş, yaratıcı b�reyler olmalarını sağlamak, programlarımızın temel hedefler�
�ç�nde yer alıyor.

Tüm programlarımızda çocukların gel�ş�msel özell�kler�n� d�kkate alıyoruz. Okul
önces� düzeydek� çocukların b�l�me yönel�k meraklarını artırmalarını
öncel�klend�r�yoruz. İlkokul ve ortaokul düzey�ndek� çocukların b�l�me yönel�k
meraklarını artırmalarının yanı sıra fen b�l�m� �le �lg�l� �şled�kler� konuların,
prat�kler�n� ve uygulamalı deneyler�n� yaparak bu kavramları z�h�nler�nde
somutlaştırmalarına ve dolayısıyla derslerdek� başarılarına destek olmayı
hedefl�yoruz.

Okullarda uygulanan Eğlencel� B�l�m Programları'ndak� öncel�ğ�m�z, öğretmenler�n
kend� dersler�nde uygulamalı b�l�m eğ�t�m�ne daha fazla alan açmalarını sağlamak
ve öğrenc�ler�n b�l�msel okuryazarlıklarını müfredatla bütünleşt�rerek gel�şt�rmek.
Bu bağlamda, okul önces�nden 8. sınıfın sonuna kadar tüm sınıf sev�yeler�ne özel
hazırlanan ve yıl boyunca devam eden �çer�kler�m�z� MEB öğret�m programları �le
uyumlu olarak sunuyoruz.
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Eğlenceli Bilim
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Öğretmenler�n meslek� gel�ş�mler�n� desteklemek adına sert�f�kalandırılmış
öğretmen eğ�t�mler� ver�yoruz.
Öğretmenler�n sınıf �ç� uygulamalarını desteklemek �ç�n zeng�nleşt�r�lm�ş ders
yönergeler� ve deney anlatım v�deoları sunuyoruz.
Mob�l ve web uyumlu apl�kasyonlarımızla öğretmenlere anlık �çer�klere ulaşım
�mkanı sağlıyoruz.
Öğrenc� bazında deney malzemeler�n� okullara ulaştırıyoruz.
Okul-öğrenc�-vel� �let�ş�m�n� kuvvetlend�rmek adına, vel� b�lg�lend�rme 

Uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n�n okullarda uygulanmasının sağlanması ve n�tel�kl� b�l�m
eğ�t�m�n�n tüm çocuklara ulaşab�lmes� adına 6 yıldır:

         notları sunuyoruz.

27.600
Öğrenci

1.033
Öğretmen 132

Okul

35
İl
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4 ay boyunca 5 farklı kurum 

�şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z 

Öğretmen Paylaşım Ser�m�z 

kapsamında 284 öğretmene ulaştık!

Sivil Toplum Kuruluşları, 
Belediye ve Sosyal Girişimlerle Çalışmalar
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B�r sosyal g�r�ş�m olarak öncel�kler�m�zden b�r�, daha fazla çocuğun b�l�m�n
heyecan dolu dünyasını yaparak-yaşayarak keşfetmes�n� sağlamak. Uygulamalı
b�l�m eğ�t�m�n�n sınıflarda hayat bulması �ç�n 12 yıldır b�r�kt�rd�ğ�m�z Eğlencel�
B�l�m deney�m�m�z� öğretmenlerle paylaşmak adına Eylül 2021 �t�bar�yle
Öğretmen Paylaşım Ser�s�n� başlattık. 

28 Eylül 2021’de 
Öğretmen Ağı Değ�ş�m Elç�ler�

�le Buluştuk!
“Uygulamalı B�l�m Eğ�t�m�:
Deney�mler ve İht�yaçlar”

28 Aralık 2021’de 
KODA �le Buluştuk!

“Çevr�m�ç� Öğretmen Eğ�t�m�”

1 Aralık 2021‘de 
Öğrenme Tasarımları 

�le Buluştuk!
“Çevr�m�ç� B�l�m Part�s�”

 

Kasım 2021’de Türk Eğ�t�m Derneğ� �le
Buluştuk! “M�llî Eğ�t�m Bakanlığı, 

Türk Eğ�t�m Derneğ�, Zur�ch Vakfı ve
Zur�ch Türk�ye ortaklığında hayata

geç�r�len Eğ�t�m�n S�gortası: 
Öğretmenler�m�z Projes�”

Öğretmen Paylaşım Ser�s�
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Programları Uygulamaları
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Ege Çağdaş Eğ�t�m Derneğ�

Ege Çağdaş Eğ�t�m Vakfı �şb�rl�ğ� 2021 yaz
dönem�nde başlattığımız �ş b�rl�ğ�m�z 2021-22
eğ�t�m öğret�m yılında da devam ett�. 

EÇEV ve Eğlencel� B�l�m olarak yaz tat�l�nde
çocuklar b�l�m�n heyecan dolu dünyasını
evler�nde yaşamaya devam ets�n �sted�k.
Çocuklar �ç�n evdek� malzemelerle
yapılab�lecek deneylerden oluşan, uzaktan
eğ�t�mle uyumlu deney programları hazırladık.
Projem�z �le okul önces� düzey�nde 50, 4-5.
sınıf düzey�nde 50 çocukla 1 ay boyunca
etk�nl�kler�m�z uygulandı.

Eğlencel� B�l�m Programları Projes�

Yaz Okulu Projes�

20 EÇEV gönüllüsü aracılığıyla; okul önces�nden, 8. sınıf düzey�ne kadar
toplam 175 öğrenc�ye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ek�m 2021 tar�h�nde başladığımız projem�z �le EÇEV bünyes�nde eğ�t�m alan
çocuklarla, 2021-22 eğ�t�m öğret�m yılı boyunca Eğlencel� B�l�m Programları
uygulanıyor. Gönüllü eğ�t�m� �le başladığımız projem�z �le programlarımız;

Tüm çocuklara ve gönüllülere teşekkür eder�z.
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B�zler de çocukların “eğlenme ve öğrenme”
hakkını temel alarak çocukların, deney
sürec�n� key�fle yaşadıkları ve pek çok b�lg�
ed�nd�kler� atölyeler�m�zle fest�val�n b�r
parçası olduk.
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Eğlenceli Bilim
Programları Uygulamaları

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Güzelbahçe ÇOGEM’dek� 4 ve 5. sınıf
düzeyler�ndek� çocuklara yönel�k Eğlencel� B�l�m Yaz Okulu
Programını uyguladık. Çocukların, b�l�me yönel�k merak duygularını ve
b�l�msel okuryazarlıklarını artırmak odağında hazırladığımız 4
haftalık programımıza toplam 20 çocuk katıldı. Yaz Okulu boyunca 8
farklı program kapsamında, 17 farklı deney uygulandı. 

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n 20 Kasım Çocuk Hakları Günü �ç�n
düzenled�ğ� 5 gün boyunca süren Çocuk Hakları Fest�val�’nde;
katılımcı çocuklara ve a�leler�ne, çocuk haklarının neler olduğu ve
kapsamı; eğ�tmenler�n hazırladıkları atölyeler, fest�valde yer alan
görevl�ler ve hazırlanan broşürler �le aktarıldı. Eğlencel� B�l�m a�les�
olarak b�zler de bu fest�valde yer aldık. Fest�val kapsamında pek çok
farklı kurumdan eğ�tmenler, çocuklar �ç�n  “çocuk hakları” konulu
etk�nl�kler yaptı.

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Yaz Okulu

20 Kasım Çocuk Hakları Fest�val�

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�
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Özel Tohum Vakfı
Özel Eğ�t�m

Uygulama Okulu
 - Tohum Ot�zm 

Eğlenceli Bilim
Programları Uygulamaları
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İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� �şb�rl�ğ� �le Eylül 2021’de Sulukale
ve Zafer Mahalle Evler�’nde eğ�t�m gören 8-12 yaş aralığındak�
40 çocuk �le b�r günlük Eğlencel� B�l�m Atölyeler� gerçekleşt�rd�k.
Atölyeler sonrasında M�n�k B�l�m İnsanı Sert�f�kası alan çocukların
gözündek� b�l�m heyecanını görmek b�zler� çok mutlu ett�.

Özel Tohum Vakfı Özel Eğ�t�m Ot�zm Uygulama Okulu’nda,
ot�zml� çocuklarla, yazın Eğlencel� B�l�m Atölyeler� �le b�r

araya geld�k. B�l�m�n keş�f dolu dünyasının, tüm çocuklarda
aynı heyecanı yarattığını görmek b�zler �ç�n büyük mutluluk

kaynağı oldu.
 

Yazın başlattığımız uygulamalarımız, 2021-22 eğ�t�m
öğret�m yılında TOHUM Ot�zm Vakfı Özel Eğ�t�m Uygulama

Okulu’nda devam ed�yor.
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Etkinlikler
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Partnerler�nden b�r� olduğumuz ve
Öğretmen Ağı tarafından düzenlenen
Yaratıcı Özgüven Fest�val�’nde, �ç�ndek�
#Yaratıcılığınaİnan’an öğretmenler ve
mesleğ� fark etmeks�z�n eğ�t�mle
�lg�lenen sayısız uzman �le buluştuk. 

Eğlencel� B�l�m olarak sadece sosyal fayda
yaratmak �ç�n çalışmıyor, aynı zamanda
sosyal faydanın kolekt�f b�r yapıda
sağlanmasına da destek vermey�
öncel�klend�r�yoruz. Okuryazarlık teması �le
24-26 Eylül 2021 tar�hler� arasında
gerçekleşen Educathon’21 B�l�m
Okuryazarlığı kapsamında �çer�k paydaşı ve
jür� üyes� olarak yer aldık. 

Pandem� g�b� zorlu şartlarda ve sürekl� değ�şen koşullarda çocukların eğ�t�m� �ç�n
yen�l�kç� çözümler get�ren öğretmenler�n, karşılaştığı problemler� çözmeye ve değ�ş�m
yaratmaya yönel�k özgüvenler�n� kutlamak üzere organ�ze ed�len fest�val 3 N�san 2021
günü gerçekleşt�r�ld�. 

Öğretmen Ağı 
Yaratıcı Özgüven Fest�val�

Educathon’21
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Etkinlikler
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Ek�m ayında Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�
tarafından “Görev�m�z: Oyun” temalı  18.
Eğ�t�mde İy� Örnekler Konferansı’nda
Eğlencel� B�l�m olarak “B�l�m ve Oyun
Buluşuyor” başlıklı b�r atölye
gerçekleşt�rd�k. 

Eğlencel� B�l�m �ç�n Hackaton’a katılan "G�rls Do�ng
Tech” grubu, d�j�tal portalımızda öğrenc� etk�leş�m�n�
artırmak �ç�n gerçekleşt�rd�kler� har�ka çalışma �le
�k�nc�l�k ödülünü almaya hak kazandı. "G�rls Do�ng
Tech” grubundak� tüm ek�p üyeler�n� b�r kez daha
tebr�k ed�yoruz.

Innovat�on Hackathon

Her yerde b�l�m mottosuyla �lerled�ğ�m�z bu yolculukta; 18. Eğ�t�mde İy� Örnekler
Konferansı’nda da “Oyunda B�l�m!” ded�k. “B�l�m�n heyecan dolu dünyasına keş�f
yolculuğunu, oyunla nasıl harmanlarız?” sorusuna bu sene verd�ğ�m�z yanıtı �çeren
“Eğlencel� B�l�m �le Oyunda B�l�m” oyunumuzu paylaştık! Oyunun �çer�k ve yapısı �le �lg�l�
detaylı b�lg�ye web s�tem�zden ulaşab�l�rs�n�z.

18. Eğ�t�mde 
İy� Örnekler Konferansı

Impact Hub İstanbul, Re: Coded �şb�rl�ğ� �le 26-28 Kasım 2021 tar�hler�nde Innovat�on
Hackathon 2021 etk�nl�ğ� düzenlend�. 60 yazılımcı ve tasarımcıdan oluşan ek�pler,     
 5 farklı sosyal g�r�ş�m/s�v�l toplum kuruluşunun dayanıklılığını arttırmaya 
yardımcı olacak teknoloj� odaklı çözümler üretmek �ç�n 48 saat
boyunca yoğun b�r kodlama sürec� gerçekleşt�rd�ler. 

https://eglencelibilim.com/egitimcilere/okulda-oyun-ve-oyunda-bilim/
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Paylaşım Serisi
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Eğlencel� B�l�m olarak başta çocuklar olmak
üzere toplumdak� b�l�msel okuryazarlığı
gel�şt�rmek hedef�yle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. 2021 yılı �ç�nde de, çocukların
b�l�m�n heyecan dolu dünyasını yaparak-
yaşayarak keşfetmeler�n� desteklemek ve
onların b�l�msel okuryazarlıklarını gel�şt�rmek
�ç�n “Neler yapab�l�r�z?” sorusuna yanıt
aradığımız paylaşım ser�s�n� hayata geç�rd�k. 
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Eğlencel� B�l�m’den
B�r Yen�l�k Daha
DENEY�m Kutuları
Çocuklarla Buluştu!

Eğlencel� B�l�m olarak, 2021 yılının son
aylarında yepyen� b�r deney set� ser�s�n�

hayata geç�rd�k. Çocukların b�l�m�
deney�mleyerek öğrenmeler�n�

desteklemek ve okul dışındak� her yerde
deney yapmalarını sağlamak amacıyla

hazırladığımız DENEY�m Kutularımız
a�lelerle buluşmaya başladı.

Dört temada hazırladığımız deney
programlarımız �le deney

malzemeler�n�n heps�n� evlere
gönder�yoruz. Çocuklar konu anlatımlı

deney v�deoları dah�l tüm d�j�tal
�çer�klere portalımızdan ulaşab�l�yor

Evlerde 
Bilim Eğitimi
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Bilim Eğitimi
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İç�nde onlarca farklı deney bulunan
paketler�m�z artık s�zlerle!
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Bilim Eğitimi
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 Evde B�l�m Deney Setler� 

62 İlden 

B�nlerce Öğrenc�ye Ulaştı

Eğlencel� B�l�m olarak Kasım 2020’de Evde B�l�m �s�ml� yen� b�r deney set� gel�şt�rd�k.
Pandem�n�n doğrudan etk�led�ğ� ve b�rçok çocuğun uygulamalı b�l�m eğ�t�m�nden
uzaklaştığı dönemde, çocukların ‘evde �ken’ b�l�m�n heyecan dolu dünyasını keşfetmes�
�ç�n hayata geç�rd�ğ�m�z Evde B�l�m Deney Setler�n�n heyecanı devam ed�yor.

Okul önces�nden 6. sınıfın sonuna kadar (4-12 yaş) tüm sınıf düzeyler� �ç�n özel
hazırlanmış deney setler�m�z, deney kutuları ve d�j�tal portal olmak üzere �k� alt
üründen oluşuyor. Deney malzemeler�n�n bulunduğu deney kutuları evlere gönder�l�yor. 

Çocuklar d�j�tal portaldak� konu anlatımlı deney v�deolarını �zleyerek, deneyler� �ster tek
başlarına �ster a�leler� �le beraber uygulayab�l�yor. D�j�tal portaldak� vel� b�lg� notları �le
vel�ler b�lg�len�yor, e-deney defter� ve sözcük oyunları g�b� d�j�tal �çer�klerle de
çocukların öğrenmeler� pek�ş�yor.

Evde B�l�m Okul Önces� Deney Set� 37 deney - 16 program -16 tema

Evde B�l�m 1-2. Sınıf Deney Set� 37 deney - 16 program -12 tema

Evde B�l�m 3. Sınıf Deney Set� 35 deney - 16 program - 9 ün�te

Evde B�l�m 4. Sınıf Deney Set� 35 deney - 16 program - 9 ün�te
Evde B�l�m 5. Sınıf Deney Set� 38 deney - 16 program - 8 ün�te
Evde B�l�m 6. Sınıf Deney Set� 31 deney - 16 program - 7 ün�te
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2021 yılında Instagram üzer�nde
er�ş�m�m�ze hız kattık. 2021 yılı başında

b�z� tak�p eden 26.141 k�ş� vardı. 
31 Aralık 2021 �t�bar�yle 
bu sayımız 62.239 oldu. 

2021 yılı boyunca                          büyüdük.%238

Sosyal Medya
İstatistikleri
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B�l�m�n heyecan dolu dünyasını çocukların keşfetmeler�n� sağlamak �ç�n sosyal
medya hesaplarımızda paylaşımlar yapmaya devam ed�yoruz. 2021 yılında toplam
257 �çer�k paylaşımı yaptık. Bu paylaşımlar �ç�nde;

43 adet evde kolaylıkla bulunab�lecek malzemelerle yapılab�len deneye, 
42 adet yaşam �ç�ndek� �lg� çek�c� konuları ele aldığımız “İlg�nç B�lg�ler”
paylaşımına yer verd�k.

İçer�kler�m�z�n ulaştığı eğ�t�mc�ler, ebeveynler ve çocuklarının; malzeme tem�n�n�n
kolay olduğu deney �çer�kler�n� �ster evde �ster okulda uygulayarak b�l�me da�r
keş�fler�ne devam etmeler�n� sağlamayı hedefled�k. İlg�nç B�lg�ler paylaşımlarımızla,
b�l�me da�r merak uyandırarak, araştırmaya ve öğrenmeye her b�rey� davet ed�yoruz. 

Sayılarla Sosyal Medya Hesaplarımız

L�nked�n’de �se bu sayı 2021 yılı başında, 282 �ken yıl
sonunda tak�pç� sayımız 518’e ulaştı. 2021 yılı boyunca
%184 büyüdük

2021 yılı başında
Tw�tter'dak� tak�pç�

sayımız 2.180'e
yükseld�
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40 adet yen� evde kolaylıkla bulunab�lecek malzemelerle
yapılab�len deney (%200 artış) ekled�k.
8 adet eğ�t�mc�ler ve vel�ler �ç�n b�lg� paylaşım �çer�ğ� ekled�k.
22 adet evde kolaylıkla bulunab�lecek malzemelerle yapılab�len
deney �çer�ğ�m�z� rev�ze ett�k.
21 adet eğ�t�mc�ler ve vel�ler �ç�n b�lg� �çer�ğ�n� rev�ze ett�k.

Bu yıl s�tem�ze;

2021 yılı boyunca web s�tem�z 68.703 defa z�yaret ed�ld�. B�r
öncek� sene �se bu sayı 39.744 �d�. 2021 yılı �ç�nde web s�tem�z�
z�yaret eden kullanıcı sayımız %172 arttı.

2020 yılındak� sayfa görüntüleme sayımız 78.453 �ken bu sayı
2021 yılında 168.053’e yükseld�. 2021 yılında web s�tem�zde
görüntülenen sayfa sayımız b�r öncek� yıla kıyasla %214 arttı.
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“Eğlencel� B�l�m Etk� Araştırması: Salgın
Dönem�nde, Okullarda B�l�m Eğ�t�m� –
2021” araştırmamızı yürüttük ve
raporumuzu paylaştık. 

Araştırmamızın �k� amacından �lk�,
programlarımızın öğrenc�ler ve
öğretmenlere sunduğu katkıyı
değerlend�rmekt�. İk�nc� olarak da salgın
dönem�nde, okullarda uygulamalı b�l�m
eğ�t�me yönel�k hayata geç�r�len uzaktan
ve yüz yüze eğ�t�mle uyumlu h�br�t b�r
modelle hazırlanan Eğlencel� B�l�m
Programlarının etk�s�n� de mercek altına
aldık.

25 �lde,
36 okuldak�,
46 öğretmen,

Eğlencel� B�l�m Programları �le etk�
yaratmayı hedefled�ğ�m�z �k� ana aktör
olan öğrenc� ve öğretmenlerde,
yarattığımız etk�y� değerlend�rmey�
hedefled�ğ�m�z araştırmamızda;

�le b�reb�r görüşmeler gerçekleşt�rd�k.
Eğlencel� B�l�m Etk� Araştırmamıza web
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n�z.



EĞLENCELİ BİLİM 
HER ZAMAN YANINIZDA !

B�ze D�led�ğ�n�z Zaman Ulaşab�l�rs�n�z

�nfo     eglencel�b�l�m.com

+90 554 968 35 12

www.eglencel�b�l�m.com

@ eglencel�b�l�m_htht

eglencel�b�l�mturk�ye

Eglencel�B�l�m

http://www.eglencelibilim.com/
https://www.instagram.com/eglencelibilim_htht
https://www.facebook.com/eglencelibilimturkiye/
https://twitter.com/EglenceliBilim

