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ÖYGP STEM ( Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ) Projesi 

 

STEM Nedir? 

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda amaç katı akademik 

disiplinlerle gerçek hayattan konularla ilişki kurularak öğrencilerin bilimi, teknolojiyi, 

mühendislik ve matematik konularını okul, toplum, iş ve küresel girişimlerde kullanarak; yeni 

ekonomide rekabet edebilmek için STEM okuryazarları yetiştirmesidir. Kısaca STEM Eğitimi 

Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik alanlarında beceri ve yetkinlik kazanmaları için 

öğrencilerin eğitilmesidir. Başarılı bir STEM Eğitimi bu dört disiplini birbiri üzerine bina 

ederek gerçek yaşamda kullanılabilecek şekilde öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlar.  

STEM Eğitiminin Amaçları Nedir? 

STEM eğitimi bilim insanları, mühendisler, teknoloji uzmanları ve matematikçiler gibi güçlü 

bir ihtiyacı karşılamak için tasarlanmıştır. Bu anlamda, STEM eğitiminin önemli amaçlarından 

biri yenilikçilik becerileri yüksek bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülke 

geleceğinde aktif rol üstlenmesi öngörülen özel yetenekli öğrencilerin üst düzey becerileri 

edinmesi ve yenilikçi bir bakış açısı kazanması önemlidir. Bir diğer noktada STEM eğitiminin iki 

temel amacı olduğunu belirtmiştir. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde bu disiplinlerde 

meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve 

matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek 

için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır. 



STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?  

 Programı canlandırıcı bir öğrenme ortamı enerjisi sağlar.  

 Öğrencilerin keşfetmeleri, araştırmaları, dünyayı anlamaları ve dünyaya katkıda 

bulunmaları için onları destekler.  

 İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve özyeterliliğini geliştirir.  

 Teknoloji ve mühendislik eğitiminin programın tüm disiplinleri içerisine 

bütünleştirilmesi öğrencilere gerçek anlamda öğrenme fırsatı verir.  

 Teknolojik okuryazarlık için bir anahtardır.  

 Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder. 

STEM Projesi Katılım Koşulları Nelerdir? 

Merkez bünyesinde 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında bütünleşik bir eğitim programı olarak 

ÖYGP alanında başlatılacak projemize 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Bireysel Yetenekleri 

Fark Ettirici Programa (BYFP) devam eden ve hem fizik hem de matematik alanına aynı anda 

önerilmiş öğrencilerimiz tercih ettikleri takdirde kabul edilecektir.  

Proje Kapsamında İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: 

Proje kapsamında uygulanacak eğitim programları uygulama sürecinde Hacettepe 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Alparslan Üniversiteleri ile işbirliği yapılacak olup ayrıca 

çalışılacak temalar kapsamında kariyer odaklı mesleki kuruluşlar ve kaynak kişilerle ile irtibat 

kurularak birliktelikler oluşturulacaktır. 

Proje Uygulama Süreci: 

Program kapsamında uygulanacak eğitim programı ile ilgili 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 

Eylül ayı içerisinde alana seçilen öğrenci ve velilerimiz ile ön toplantı yapılarak uyulama süreci 

ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ön planlama da haftada bir gün olarak belirlenen çalışma 

saatleri bireysel ve grup çalışmalarına bağlı olarak artırılabilir. Ayrıca program içerisinde 

planlanan araştırma inceleme gezileri ve kaynak kişi birlikteliklerinin sağlanabilmesi için 

programlarda esneme yapılabilir bu nedenle alan öğrencilerimizin kurs ve etkinlik gibi kurum 

dışı programlarını planlama da merkezle koordineli çalışması gerekmektedir. Ek olarak 

program uygulama içerikli çalışmalardan oluşacağı için grup sayıları belirli bir sınırda 

tutulacaktır. 


