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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.
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Eğlence ve b�l�m dolu b�r seney� ger�de bıraktık ve 2022’de; 

13 yılda, Türk�ye’de 72 �lde 381 okul, 54 kamu kurum ve kuruluşu, STK ve
beled�ye �le �ş b�rl�ğ� �le 4.221 gönüllü & eğ�tmen ve 260.000 öğrenc�ye ulaştık.

40 �lde, 161 okulda, 1521 öğretmen ve 40.080 öğrenc�ye uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n� ulaştırdık,
Okul Memnun�yet Araştırması’ndan yüksek skorlar aldık,
N�tel�kl� b�l�m eğ�t�m�n� daha fazla çocuğa ulaştırmak �ç�n paydaşlarımızla yen� projeler �ç�n buluştuk,
Geleceğ�m�z çocuklarımız �ç�n değerl� öğretmenler�m�zle eğ�t�mler, atölyeler, çalıştaylar düzenled�k,
Erasmus+ Programı LESTO Projes�'ne, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızın �şb�rl�ğ� �le başladık,
Çocukların b�l�m� yaparak yaşayarak keşfett�ğ� Eğlencel� B�l�m Çocuk Ağı’nı hayata geç�rd�k,
Hem sosyal fayda hem de eğ�t�m �ç�n sempozyumlara, fuarlara, z�rvelere, fest�vallere katıldık,
Küresel ve çevresel sorunlara karşı el ele verd�ğ�m�z çalıştaylarda rol aldık,
Tüm paydaşlarımızla yaratıcılığımızı, enerj�m�z� ve çözümler�m�z� b�r araya get�rd�ğ�m�z yen�
projeler�m�z �ç�n tohumlar ekt�k.

Heps�n� mümkün kılan; eğlencel�, d�nam�k ve yaratıcı ek�b�m�z�n sevg�s�n� alarak yen� b�r seneye başladık.
2023’te hayal�n� kurduklarımızın peş�nden koşmaya, büyümeye, öğrenmeye, paylaşmaya, yardımlaşmaya
her zaman olduğundan da fazla hazırız. 

Key�fl� okumalar d�ler�z,

Eğlencel� B�l�m A�les�
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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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b�l�m�n olağanüstü dünyasını keşfetmeler�n� sağlamak,

doğal keşfetme duygusunu öğrenme davranışına yöneltmek,

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

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 çocukların;

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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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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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 ulaşma
�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� �ç�n 7 yıldır:

         notları sunuyoruz.

40.000
Öğrenci

1.525
Öğretmen 163

Okul

40
İl
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Araştırması
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Her sene olduğu g�b� programlarımızı ve �şley�ş� gel�şt�rmek adına, okullarımızdan
uygulamaya yönel�k ger� b�ld�r�mler� topladığımız Okul Memnun�yet Araştırması’nın
ver�ler�n� s�zlerle de paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Tüm süreçler�n genel olarak değerlend�r�ld�ğ� ver�lere göre; Eğlencel� B�l�m
programlarından öğretmenler�m�z oldukça memnun : 10 puan üzer�nden 8,46
ortalama memnun�yet puanı aldık. Öğretmenler�m�z ayrıca programlardan
faydalanan öğrenc�ler gözünden memnun�yet puanını 8,81 olarak, vel�ler nezd�nde
memnun�yet puanımızı �se 8,80 olarak değerlend�rd�ler. Araştırma ver�ler�ne göre
öğretmenler�m�z, eğ�t�m v�deolarının ve yönergeler�n hazırlanış şekl�n� oldukça
profesyonel ve yararlı buluyorlar.

Programlarımızın 5E Sorgulama Temell� Eğ�t�m Yaklaşımı İlkeler� kapsamında
yapılandırılmasının derslere yüksek katkı sağladığını bel�rten öğretmenler�m�z,
programda yer alan deney malzemeler�n�n ve eğ�t�m �çer�kler�n�n öğrenc�ler�n yaş ve
gel�ş�m sev�yeler�ne uygun olduğunu düşünüyorlar. Tüm sene boyunca, okullara
destek ve �let�ş�me yönel�k yaptığımız çalışmaların, öğretmenler�n değerlend�rmes�yle
%96 oranında başarılı bulunuyor. 

Öğrenc�ler�m�ze göre 8.81
puan

Vel�ler�m�ze göre8.80
puan

Öğretmenler�m�ze göre 8.46
puan

Okullarımız 
Programlarımızı

Çok Başarılı 
Buluyor!

https://eglencelibilim.com/bizden-haberler/okul-memnuniyet-arastirmasi/
https://eglencelibilim.com/bizden-haberler/okul-memnuniyet-arastirmasi/
https://eglencelibilim.com/bizden-haberler/okul-memnuniyet-arastirmasi/
https://eglencelibilim.com/bizden-haberler/okul-memnuniyet-arastirmasi/
https://eglencelibilim.com/bizden-haberler/okul-memnuniyet-arastirmasi/
https://eglencelibilim.com/bizden-haberler/okul-memnuniyet-arastirmasi/
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Eğlencel� B�l�m a�les� olarak en önem verd�ğ�m�z konulardan b�r�s� “İkl�m Değ�ş�m�”
alanında, 2022 senes�nde paydaşlarımızın desteğ�yle pek çok faal�yet yürüttük.

Eğlencel� B�l�m Çocuk Ağı’nın �lk programının temasında “İkl�m Değ�ş�kl�ğ�”n� ele aldık.
İkl�m Akt�v�stler� Programı ’nı gel�şt�r�rken çocukların yeş�l becer�ler�n�n gel�şmes�ne,
�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n arkasındak� b�l�m� yaparak yaşayarak öğrenmeler�ne, problemlere
kend� çözümler�n� get�reb�lecekler� adımlara odaklandık. İsteyen her çocuğun ücrets�z
katılab�ld�ğ� bu programda, çocuklar Tohum ve F�dan akt�v�teler �le İkl�m Puanlar
toplayarak 4 haftalık sürec� tamamladı ve b�rb�r�nden farklı pek çok ödülü kazandılar.
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Eğ�t�m sektöründe varlık gösteren s�v�l toplum kuruluşları ve sosyal g�r�ş�mlerle
Eğ�t�mde B�l�m Temell� İkl�m Eylem� Güçlend�rme Çalıştayı’nda buluştuk. Eğlencel�
B�l�m olarak 17 Aralık 2022 tar�h�nde UNDP Türk�ye Hızlandırma Laboratuvarı
tarafından, İNGEV ve Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� (ERG) - Educat�on Reform In�t�at�ve
�şb�rl�ğ� �le hayata geç�r�len bu çalıştayda, b�l�m temell� �kl�m değ�ş�m� eğ�t�m�n�n,
dünyada şu an yaşanan bunca değ�ş�m�/kr�z� anlamadak� rolünü katılımcılarla
paylaşma fırsatı bulduk. 

B�l�m eğ�t�m� �le �kl�m kr�z� arasındak� bu karmaşık �l�şk�lenme hal�n� konuşmak üzere
çocuk, �kl�m ve eğ�t�m alanlarında faal�yet gösteren s�v�l toplum kuruluşları ve
akadem�syenlerle ‘Eğ�t�mde B�l�m Temell� İkl�m Eylem� Güçlend�rme Çalıştayı’ başlıklı
buluşmada b�r araya geld�k. UNDP- INGEV- Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� �şb�rl�ğ�nde
organ�ze ed�len bu buluşma �le mevcut sorunları daha gen�ş b�r perspekt�ften ve
kolekt�f b�r akıl �le ele alma şansı yakaladık! Çalıştay süres�nce gerçekleşt�rd�ğ�m�z
atölyeler �le �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n anlaşılması ve konuya da�r çözümler�n üret�lmes�nde
uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n�n rolünü vurguladık. Hem ulusal hem de uluslararası
paydaşlarımızla b�r araya gelerek, İkl�m ve B�l�m Eğ�t�m� alanında gel�şt�rd�ğ�m�z proje
f�k�rler�n� hayata geç�rmek üzere buluştuk. 
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Uygulamalı b�l�m eğ�t�m� alanında gel�şt�rd�ğ�m�z 
Evde B�l�m Deney Setler� ve DENEY�m Kutuları’nda yer alan malzemelerde, "daha az atık"
hedef�ne yöneld�k. İlg�l� deney setler�n�n programlarında, bu hedefe yönel�k değ�ş�kl�kler
yaparak hem çocukların hem de a�leler�n b�l�nçlenmes�n� teşv�k ett�k. 

İklim Değişikliği 
ve Eğlenceli Bilim

2022 senes�nde 3 ülkeden 7 partner �le başvuru
yaparak kabul aldığımız, ERASMUS+ AEF Europe
kapsamında fonlanacak projem�z �le �kl�m
değ�ş�kl�ğ� ve uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n� b�r araya
get�rerek çocukların akt�f rol alab�lecekler� eğ�t�m
ortamlarını gel�şt�rmey� hedefl�yoruz.

Eğlencel� B�l�m olarak açık kaynak olarak
sunduğumuz sosyal medya hesaplarımızda

paylaşmak üzere, “�kl�m değ�ş�kl�ğ�” “küresel
ısınma” “doğal yaşam ve çevre” temalarında

�çer�kler hazırladık. 2022 senes�nde bu �çer�kler�;
hem ebeveynler�n çocuklarıyla yapab�lecekler�

etk�nl�kler hem de öğretmenler�n
faydalanab�lecekler�  açık eğ�t�m  kaynakları 

olarak paylaşmaya başladık. 

Geçt�ğ�m�z senelerde okullarında programlarımızı
uygulayan öğretmenler�m�zle gerçekleşt�rd�ğ�m�z
Eğlencel� B�l�m Türk�ye Zümres�’nde öğretmenler�m�zle
“�kl�m değ�ş�kl�ğ�” “atıklara çözüm” “�kl�m eğ�t�m� ve
uygulamalı b�l�m” başlıklarında hem �çer�kler�m�ze hem
de materyaller�m�ze yönel�k �y�leşt�rme öner�ler�n�
konuştuk. Bu öner�ler kapsamında, yen� f�k�rler� ve
çözümler� hayata geç�rmeye başladık. 
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Eğlencel� B�l�m olarak; sosyal g�r�ş�mler, kooperat�fler, sorumlu �şletmeler, s�v�l kuruluşlar,
ağlar ve fark yaratanlardan oluşan Good Market topluluğunun b�r parçası olduk.
Günümüzdek� en öneml� sorunlardan b�r� olan tüket�m alışkanlıklarına, sürdürüleb�l�r
çözümler get�ren organ�zasyonların b�r araya geld�ğ� toplulukta yer alarak tüket�c�lere doğru
kanallardan ulaşmayı hedefl�yoruz.
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EĞLENCELİ BİLİM
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. N�tel�kl�
b�l�m eğ�t�m�n� öğrenme ortamlarıyla buluşturmamızda �se en büyük desteğ�m�z,
değerl� eğ�t�mc�ler�m�z oldu. B�zler de uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n�n sınıflarda
hayat bulması �ç�n 13 yıldır b�r�kt�rd�ğ�m�z Eğlencel� B�l�m deney�m�m�z�,
paydaşlarımız sayes�nde hem eğ�t�mc�lerle hem de çocuklarla paylaştık

Öğretmen 
Akadem�s�

Vakfı 

26 Ocak 2022'de ÖRAV tarafından gerçekleşt�r�len ÖRAV Yarıyıl
Atölyeler� kapsamında, B�l�m�n Eğlencel� Dünyasına Yolculuk
atölyes�n� tamamladık. Öğretmenler�m�zle beraber, evdek�
malzemelerle b�l�m�n heyecan dolu dünyasını sınıfımıza taşımanın
yollarını beraber keşfett�k. B�l�m öğret�m�nde çocukların �ç�ndek�
gözlem, hayal ve merak güçler�n� harekete geç�rmek �steyen
öğretmenler�m�z�n katılımıyla çok key�fl� anılar paylaştık. 

AÇEV - D�yarbakır Sur Merkez�’ndek� eğ�tmenler�m�zle
buluşarak yaşamın �ç�ndek� b�l�m� sınıfa taşımak üzer�ne eğ�t�m
gerçekleşt�rd�k. Kolayca tem�n ed�leb�lecek malzemelerle
yapılan deney uygulamalarında kullanılab�lecek metotları ve
bütünsel yaklaşımdak� yer�n� ele aldık. Öğretmenler�m�zle
b�reb�r yaptığımız deneyler �le çocukların b�l�me karşı
tutumlarını �stend�k yönde gel�şt�rmeye yönel�k paylaşımlarda
bulunduk. Aynı merkezde 2022 Yaz Okulu’nda Eğlencel�
B�l�m’�n okul önces� dönem �ç�n yaş ve gel�ş�m sev�yeler�ne
uygun olarak gel�şt�r�lm�ş programlarını 60 öğrenc� �le
uyguladık. Bu uygulama �ç�n eğ�tmenler�m�zle dönemsel olarak
yaptığımız Eğlencel� B�l�m Eğ�tmen Eğ�t�m�’n� gerçekleşt�rd�k.
Yaz Okulu Projes� sonunda, programlarımızı uygulayan
eğ�tmen�m�zden poz�t�f ger� b�ld�r�mler aldık. 10
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EĞLENCELİ BİLİM

KODA �le Türk�ye’de kırsalda görev yapan öğretmenler�m�z�n meslek� gel�ş�mler�ne
katkı sağlamak �ç�n Batman - Kozluk’ta yüz yüze eğ�t�m düzenled�k. Eğ�t�mde,
öğretmenler�n sınıf uygulamalarını zeng�nleşt�recek, kolay er�şeb�l�r malzemelerle
uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n� çocuklarla buluşturacak eğ�t�m akışlarını uyguladık.
KODA- Öğretmen Toplulukları Çevr�m�ç� Eğ�t�m kapsamında “Çocuklar b�l�mden
�lham alsın, b�l�m� keşfets�n ve yaşamına katsın!” mottosuyla yaşamın �ç�ndek�
b�l�m� görmek, gözlemler� deneylere dönüştüreb�lmek ve b�r ders �çer�ğ� hal�ne
get�rmek �ç�n kırsalda görev yapan öğretmenlerle d�j�tal ortamda b�r araya geld�k. 

Ege Çağdaş Eğ�t�m Vakfı �le bu sene de programlarımızı dezavantajlı gruplara
ulaştırmamızda b�zlerle �şb�rl�ğ� yaptı. Bünyes�ndek� gönüllülerle b�rl�kte, İzm�r
�l�ndek� EÇEV Altındağ ve EÇEV Yamanlar merkezler�nde çocuklar b�l�m�n heyecan
dolu dünyasında çok key�fl� atölyeler gerçekleşt�rd�ler. Eğ�t�m ve öğret�m
dönemler� boyunca 2.3. ve 4. sınıf öğrenc�ler� �le programları uygulayacak
gönüllüler �le Eğlencel� B�l�m’� yakından tanıdık. Öğrenme ortamlarında
programlarımızın ve eğ�tmenler �ç�n sunduğumuz eğ�t�m materyaller�n�n etk�n
kullanılması üzer�ne b�r eğ�t�m gerçekleşt�rd�k. Eğ�t�m süres�nce, çocukların b�l�me
karşı tutumlarını �stend�k yönde desteklemeye yönel�k yöntemlere da�r f�k�r
alışver�ş�nde bulunduk. Eğ�tmenler�m�z�n, program uygulamalarında
faydalanacakları 5E sorgulama temell� öğrenme metodu �le hazırlanmış eğ�t�m
materyaller�n�n uygulama aşaması çok key�fl� anılarla b�rleşt�. 

11
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Faal�yet Raporu 20222022’DE PAYDAŞLARLA 

EĞLENCELİ BİLİM

26-27 Kasım 2022 tar�h�nde İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� – Çocuk Beled�yes� Şubes�
tarafından İzm�r Kültürpark Fuar alanında, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü
kapsamında çocuklar �ç�n tamamen ücrets�z b�r fest�val düzenlend�. Geçen senek�
fest�valde olduğu g�b�, çocuklara oyunlar, atölyeler, etk�nl�kler ve konserler fuarda yer
aldı. B�zler de bu öneml� etk�nl�ğ�n b�r parçası olarak, Eğlencel� B�l�m Atölyeler�’nde
çocuklarla buluştuk! 7 ayrı seansta 100’den fazla çocukla 
pek çok deney yaptık. Çocukların hem eğlenme 
hem de öğrenme hakkını b�rl�kte kutladık.

12

İstasyonTEDU �şb�rl�ğ�nde katılım gösterd�ğ�m�z Sosyal Fayda
Odaklı Staj Programı'nda 2 TED Ün�vers�tes� öğrenc�m�z
Eğlencel� B�l�m a�les�ne katıldı. B�r sosyal g�r�ş�m olarak 2010
yılından bugüne b�r�kt�rd�ğ�m�z deney�m�m�z�, program boyunca
stajyerler�m�z�n çeş�tl� alanlarda meslek� gel�ş�mler�ne katkı
sunmak üzere paylaşmaya başladık. hem de öğrenme hakkını
b�rl�kte kutladık.

https://www.linkedin.com/company/istasyontedu/
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EĞLENCELİ BİLİM
 23 Mart 2022’de S�v�l Sayfalar’da, Derya Kap �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z “Eğlencel� B�l�m:
B�l�mle Hayatı Eğlencel� Kılan Sosyal G�r�ş�m” röportajımız yayınlandı. Röportajda,
Eğlencel� B�l�m� detaylı tanıtarak, serüven�m�z�, öngörüler�m�z�, Türk�ye’de sosyal
g�r�ş�m olmayı, �şb�rl�kler�m�z� ve deney�mler�m�z� konuştuk.  

13

Kocael� Beled�yes�'n�n şehr�n 12 �lçes�nde kadınlar, çocuklar ve a�leler� �ç�n başlattığı
Kocael� Anne Şeh�r projes� kapsamında düzenlenen M�n�k Eller ve M�n�k Kaş�fler
atölyeler�nde çocuklar Eğlencel� B�l�m deney setler�yle buluştu. Geçen sene olduğu
g�b� bu dönem de çocuklar, b�l�m�n heyecanlı dünyasını deneylerle keşfed�yor. Kocael�
Beled�yes�'n�n bu senek� uygulamaları 3 Ek�m 2022 tar�h� �le başladı. Proje
kapsamında hem çocuklara hem de ebeveynlere b�rb�r�nden key�fl� atölyelere katılma
fırsatı sunuluyor.
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“2022’de Eğlencel� B�l�m
Paydaş A�lem�z Gen�şled�!”

2022’DE PAYDAŞLARLA
EĞLENCELİ BİLİM

#NeBuÖzgüven sorusuna yanıt bulduğumuz b�rb�r�nden etk�ley�c� ve eğlencel�
konuşmalar, atölyeler ve ödüllerle tamamlandı. Eğlencel� B�l�m olarak partner�
olmaktan büyük gurur duyduğumuz fest�valde öğretmenler�m�zle beraber Doğa
Laboratuvarı Keş�f Oyunu'muzu paylaştığımız b�r atölye gerçekleşt�rd�k. Doğadak�
keş�fler�m�ze yen� keş�fler ekled�k. Fest�val�n en key�fl� anı olan Hata Ödüller�nde
b�rb�r�nden değerl� hataları hep beraber alkışladık. Hata Ödülü almaya hak kazanan
öğretmenler�m�ze Fest�val ödüller� arasında yer alan Eğlencel� B�l�m DENEY'�m
Kutularını hed�ye ett�k. Eğlencel� B�l�m olarak, Özyeğ�n Ün�vers�tes�’nde Türk�ye'n�n
çeş�tl� �ller�nden gelen öğretmenler�n ve paydaşların gen�ş katılımıyla gerçekleşen
Değ�ş�m Elç�ler� #YazBuluşması2022 ‘na katıldık.

Eğlencel� B�l�m olarak yıllardır pek çok projede paydaş olmaktan büyük gurur
duyduğumuz Öğretmen Ağının bu buluşmasına katılarak ve b�r�k�mler�m�z� paylaştık.
B�rl�kte b�rçok projeye daha �mza atacağımız partner�m�z �le Erasmus+ Projem�z
LESTO �le buluşmalarımıza devam ed�yoruz.

13-14-15 Mayıs 2022 tar�hler�nde Canva ve Öğretmen Ağı �şb�rl�ğ�nde
düzenlenen Yaratıcı Özgüven Fest�val�’ne kurumsal sponsor olarak katıldık.

https://www.linkedin.com/company/istasyontedu/
https://www.linkedin.com/company/istasyontedu/
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EĞLENCELİ BİLİM
2022 senes�nde Erasmus+ Projem�z LESTO (Learn Exper�ence Sc�ence Together
Onl�ne), 4 farklı ülkeden 8 partner �şb�rl�ğ� �le başladı. Proje kapsamında, fen
eğ�t�m�n�n gerekt�rd�ğ� f�z�ksel ortamı d�j�tal platforma taşıyarak öğrenc�ler�n ve
öğretmenler�n öğrenme ortamlarına olan bağlılıklarını azaltmaya yönel�k çözümler
gel�şt�r�yoruz. 2022 dönem� boyunca partnerler�m�zle buluştuk ve proje kapsamında
oldukça ver�ml� çalışmalar gerçekleşt�rd�k. 

Haz�ran 2022’de proje
partnerler�m�zle, Türk�ye’de
Özyeğ�n Ün�vers�tes�'n�n ev
sah�pl�ğ� yaptığı başlangıç
toplantısı �ç�n b�r araya geld�k.
Heyecanla geçen �lk 
buluşmanın ardından 
Eğlencel� B�l�m ek�b�m�z �çer�k
gel�şt�rme çalışmalarına başladı.

15

Kasım 2022’de Portek�z’de gerçekleşen �k�nc� buluşmada fen eğ�t�m ortamlarının
gereks�n�mler�ne çözümler get�rmey� hedefleyerek gel�şt�rd�ğ�m�z d�j�tal portalı, 9-14
yaş aralığı sınıf sev�yeler�nde eğ�t�m veren fen öğretmenler� deney�mled�.2022
senes�nde kabul aldığımız, ERASMUS+ AEF Europe kapsamında fonlanacak projem�z
�le �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve uygulamalı b�l�m eğ�t�m�n� b�r araya get�rerek çocukların akt�f
rol alab�lecekler� eğ�t�m ortamlarını gel�şt�rmey� hedefl�yoruz.

https://www.linkedin.com/company/istasyontedu/
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TOPLULUKLARIEĞLENCELİ BİLİM
TÜRKİYE ZÜMRESİ 

Her eğ�t�m ve öğret�m yılının daha sonunda olduğu
g�b� okullarımız, öğretmenler�m�z ve öğrenc�ler�m�zle
b�l�m dolu b�r sene geç�rd�k. Bu sene de
programlarımızı gel�şt�rmek �ç�n düzenled�ğ�m�z,
Eğlencel� B�l�m Türk�ye Zümres� Çalıştayı'nda her
kademe özel�nde b�r araya geld�k. Programlarımızı
uygulayan okullardak� öğretmenlerden gelen ger�
b�ld�r�mler odağında gerçekleşt�rd�ğ�m�z
toplantılara çok sayıda öğretmen�m�z katıldı.
Çalıştayda aldığımız ger� b�ld�r�mler doğrultusunda,
b�r sonrak� senen�n hazırlıklarını tamamladık. 

Eğlencel� B�l�m olarak 2022 senes�nde, 
ÇocukAğı

Eğlencelı Bılım. . .

çocukların akt�f katılım sağlayarak kend� b�l�msel �çer�kler�n� üreteb�lecekler�,
deney�mler�n� akranları ve çevreler�yle paylaşab�lecekler� b�r topluluk oluşturma
hedef�m�ze yöneld�k. Çocuk topluluğu projes� �le geçt�ğ�m�z sene 120 çocuğun üye olduğu
Eğlencel� B�l�m Çocuk Ağı ‘nı oluşturduk. 2022 yaz dönem�nde �se Eğlencel� B�l�m Çocuk
Ağı �le �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve sürdürüleb�l�r başlıklarını ele alan �lk programımızı uyguladık.
P�lot uygulamamız sonunda, çocuklarla canlı yayında b�r araya gelerek programımızı
değerlend�rd�k. Çocukların başarılarını b�rl�kte kutladık ve kazandıkları ödüller� taraflarına
�lett�k. Bu programın ardından, topluluğumuzu büyütmek ve çocukların akt�f katılım
sağlayacakları yen� projeler� gel�şt�rmek üzere çalışmalarımıza devam ed�yoruz. 
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Etkinlikler
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"Eğ�t�m�n Dönüşümü" teması �le
gerçekleşt�r�len, 20. Geleneksel Eğ�t�m

Sempozyumu'na katılan okullara özel
b�r kampanya başlattık. 2021-22

eğ�t�m-öğret�m yılı 2. dönem�nde;
Eğlencel� B�l�m programlarının 

denemek �steyen tüm 
eğ�t�mc�ler�m�z� standımızda karşıladık. 

Kurumsal sponsor olarak katıldığımız
Eğ�t�m Teknoloj�ler� Z�rves� 5 Mart 2022
tar�h�nde “Sosyal Fayda” teması �le
çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�. ETZ22 ‘de ,
sürdürüleb�l�r �novasyondan sanal
gerçekl�ğe, vel� eğ�t�m�nden geleceğ�n sınıf
tasarımlarına b�rb�r�nden farklı konuların
ele alındı. ETZ22 ‘de kurucu ortağımız
Yunus Erduran ” Sosyal Etk�: Odakta B�l�m
Eğ�t�m�” konulu konuşması �le katılımcılara
Eğlencel� B�l�m’�n yapısını tanıttı. 

Çalıştığımız okullardan eğ�t�mc�ler ve yönet�c�lerle de görüştüğümüz sempozyumda,
Türk�ye’dek� eğ�t�m paydaşlarıyla b�r araya gelerek uygulamalı b�l�m eğ�t�m� �ç�n
sunduğumuz h�zmet� tanıttık. 

20. Antalya Geleneksel
Eğ�t�m Sempozyumu

9. Eğ�t�m Teknoloj�ler� Z�rves�

Aynı zamanda b�r sosyal g�r�ş�m olarak toplumda yaratmak �sted�ğ�m�z sosyal
faydayı, bu sosyal faydayı yaratmak �ç�n kurduğumuz model� ve ortaya 

koyduğumuz sosyal etk� sonuçlarını da bu konuşmada paylaştık.
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"Çocuklarla K�tapların Dünyası" Etk�nl�ğ�
Akbanklı A�lem Akadem�s� & Kel�me Yayınları

Katıldığımız
EtkinliklerSTARTUP DAYS

Kurucu ortağımız Yunus Erduran, İsv�çre’n�n Bern şehr�nde düzenlenen
startup days günler�ne katılarak serüven�m�z� b�zler adına b�rçok farklı
kurumla paylaştı. 12 yıl önce b�l�m�n eğlence dolu dünyasını her çocuğa
deney�mletme gayes� �le başlayan yolculuğumuz 2022'de  ülkem�z�n 65
farklı bölges�nden 240 b�n� aşkın öğrenc�yle kes�şt�. Bu süreçte
ed�nd�ğ�m�z tecrübey� artık farklı ülkelere taşımanın heyecanı �le
çalışmalarımıza devam ed�yoruz. 

21 Ağustos 2022 tar�h�nde Akbanklı A�lem Akadem�s�'n�n Kel�me
Yayınları �le düzenled�ğ� "Çocuklarla K�tapların Dünyası"
etk�nl�ğ�ne Eğlencel� B�l�m olarak katılım gösterd�k. A�leler�n ve
çocukların katıldığı etk�nl�kte, Eğlencel� B�l�m kurucu ortağı
Yunus Erduran ve �çer�k gel�şt�rme uzmanı Güneş Erbulut'un
katılımı �le çocuklarla b�rl�kte çok eğlencel� deneyler yaptık. Evde
kolayca bulunan malzemeler �le her çocuk kend� laboratuvarını
oluştururken b�l�m �nsanları g�b� deneyler yapma fırsatı
buldular..
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Eğlencel� B�l�m olarak b�r süred�r n�tel�kl� b�l�m eğ�t�m� alanında gel�şt�rd�ğ�m�z
çözümler� farklı ülkeler�n eğ�t�m. s�stemler�ne adapte etmek üzere Sw�ssdays2022
etk�nl�ğ�nde de b�rçok farklı kurumla tanışma ve f�k�r alışver�ş�nde bulunma şansımız
oldu.

Katıldığımız
Etkinlikler
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İsv�çre ve ülkem�z arasındak� ekonom�k- kültürel
bağları güçlend�rmey� amaçlayan İsv�çre Günler�
22 (Sw�ssdays2022) etk�nl�ğ�nde Theodora Sevg�
Doktorları �le b�rl�kteyd�k. 23-25 Eylül’de Yapı
Kred� Bomont�ada’da gerçekleşen Sw�ss Days 22’
de Startup ekos�stem� �çer�s�nde dünyada �lk
sıralarda yer alan İsv�çre’n�n sürdürüleb�l�rl�ğe da�r
yaklaşımlarının paylaşıldığı, �novat�f çözümlere
yönel�k paneller ve çeş�tl� atölyeler gerçekleşt�r�ld�

İsv�çre Günler� -
Sw�ssdays2022

Buna ek olarak 100’den fazla m�n�k b�l�m �nsanı ve a�leler� �le b�rl�kte b�l�m�n �lg� çek�c�
dünyasında key�fl� vak�t geç�rme fırsatı bulduk! Etk�nl�ğ�n temasına uygun olarak
sürdürüleb�l�rl�ğ� yansıtan, doğa olaylarını eğlenceyle harmanlayarak b�l�m�n �ç�nde saklı
duran yaratıcılığı ortaya çıkaran deneylerle m�n�k b�l�m �nsanlarımıza laboratuvar
deney�m� yaşattık.
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Etkinlikler

Açık Radyo - Toplumsal Dönüşüm
İç�n Sosyal G�r�ş�mc�l�k Programı
Haz�ran 2022’de katılım gösterd�ğ�m�z Açık
Radyo programında, kurucu ortağımız Yunus
Erduran konuk oldu. Hülya Den�zalp �le
gerçekleşt�rd�kler� programda sosyal g�r�ş�mc�l�k
ve toplumdak� dönüşüm üzer�ne konuştular.
Eğlencel� B�l�m olarak, gönüllülük esasına dayalı
ve d�nley�c�ler�n�n f�nanse ett�kler� bu yayında
olmaktan gurur duyduk. 

İNGEV ve FoundersBoost �şb�rl�ğ� �le hayata
geçen ön hızlandırma programı �le Türk�ye’dek�
genç ve kadın g�r�ş�mc�ler dünyaya açıldı.
Eğlencel� B�l�m kurucu ortaklarından Yunus
Erduran programda mentör olarak yer aldı.
Programa seç�len g�r�ş�mler, FoundersBoost
(formerly Startup Boost)' un küresel
havuzundan yatırımcılarla satış hakkında
konuşma şansına sah�p oldu. Bu har�ka fırsat
�le mentörler�n destekler�nden de faydalanıldı. 

FoundersBoost
Ön Hızlandırıcı Programı
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EtkinliklerKad�r Has Ün�vers�tes�’n�n Halka İl�şk�ler Bölümü
öğrenc� topluluğu PBLAB’da gerçekleşen PrTalks
etk�nl�kler�ne katılarak, 12 yıllık deney�m�m�z� 
öğrenc�lerle paylaşma fırsatı bulduk.
Kurucu ortağımızın yer aldığı etk�nl�kte
“sürdürüleb�l�rl�k” “g�r�ş�mc�l�k” “kr�z
yönet�m�” “marka sadakat�” “�novasyon”
başlıklarında öğrenc�lerle sohbetler�m�z�
gerçekleşt�rd�k.

Kurucu ortağımız Zeynep Ülker’�n katıldığı Arya Kadın Yatırım Platformu’nda
düzenlenen eğ�t�mler, etk�nl�kler ve yarışmalar �le gel�ş�m�m�z� hızlandırdık. Pek çok
yatırımcı ve g�r�ş�mc�n�n b�r araya geld�ğ� bu toplulukta Eğlencel� B�l�m olarak yer
almaktan gurur duyuyoruz. Program kapsamında Arya Retreat etk�nl�ğ�nde
yatırımcılar �le buluştuk. Buradan aldığımız eğ�t�m ve deney�mlerle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. 

21
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Etkinlikler
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Eğlencel� B�l�m a�les� olarak, eğ�t�m materyaller�m�z�
hazırlarken çocuklar ve eğ�t�mc�ler�n �ht�yaçlarını
öncel�ğ�m�z yapmaya devam ed�yoruz. Kurucu
ortağımız Turgay Ülgen’�n katıldığı İstanbul
Kırtas�ye - Of�s Fuarı’nda pek çok ürün �nceleme
fırsatı yakaladık. Eğ�t�m materyaller�m�z� her sene
gel�şt�rd�ğ�m�z programlarımızda, yen� deney
malzemeler�m�z� öğrenc�ler�m�z �le buluşturduk. 

İstanbul Kırtas�ye-Of�s Fuarı 

Ideathon 2022 
Mektepp ve Odtü Gel�şt�rme Vakfı Okulları
�şb�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�len Ideathon 2022’ye
Eğlencel� B�l�m eğ�t�m koord�natörü ve Ankara
tems�lc�m�z N�lhan Erbay mentor olarak katıldı.
Etk�nl�k boyunca takımlara ekoloj�k okuryazarlık
konularında destek sağladı. Takımların f�k�r
gel�şt�rme süreçler�ne Eğlencel� B�l�m olarak destek
sağlamak b�zler� çok memnun ett�. 

Gönüllü H�zmetler Derneğ� ve Gönüllü Okulu �şb�rl�ğ�nde
gerçekleşen “B�l�mde Gönüllülük Sem�ner�”ne kurucu
ortağımız Yunus Erduran katıldı. D�ğer konuşmacılarla
b�rl�kte, b�l�msel çalışmalarda gönüllülüğün önem� ve
uygulama örnekler� katılımcılarla paylaşıldı. 

Gönüllü Okulu - B�l�mde Gönüllülük Sem�ner�

https://www.linkedin.com/company/foundersboost/
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Bilim Eğitimi
Eğlencel� B�l�m olarak 2020’de okul önces� dönemden 6. sınıfa kadar çocukların
gel�ş�m sev�yeler�ne uygun olarak uzmanlar tarafından hazırlanan Evde B�l�m �s�ml�
yen� b�r deney set� gel�şt�rd�k. 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� çocuklarla
2022’de de buluşmaya devam ett�. 2021’de gel�şt�rd�ğ�m�z temalarına özel
hazırlanmış DENEY�m Kutuları �se, çocukların �lg� alanlarına göre en çok terc�h
ed�len deney setler�nden b�r� olmaya devam ed�yor. 2022 senes�nde b�nlerce
çocuğa ulaşan deney setler�m�z, ebeveynler�n çocuklarıyla evde har�ka zaman
geç�rmeler�ne olanak sağladı. 

DENEYİM
KUTULARI
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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

