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B�l�m V�rüsü, çocuklara ve gençlere b�l�msel düşünce alışkanlığı
ve yen� nes�l yetk�nl�kler kazandıran b�r öğrenme platformudur.
Gücünü b�lg�den alan sosyal değ�ş�m ve daha �y� b�r yaşam
hedef�yle çalışan b�r sosyal g�r�ş�md�r.

Geleceğ� gençlerle b�rl�kte �nşa eder.
B�lg�y� yen�l�kç� ve yaratıcı yöntemlerle ulaştırır.
Sosyal değ�ş�m odaklı projeler yapar.
Amaç odaklı topluluklar yaratır.
Fayda odaklı ağlar kurar.

@b�l�mv�rusu

�nfo@b�l�mv�rusu.com

www.bilimvirusu.com

Kolekt�f House / Ataşeh�r
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B�l�m Har�kalar D�yarında
fest�val�n�n v�deosunu �zlemek

�ç�n karekodu okutab�l�rs�n�z.

Bu belgen�n �çer�ğ�nden sadece B�l�m V�rüsü sorumludur ve bu �çer�k herhang� b�r şek�lde T.C.
Karşıyaka Beled�yes� ve SOCAR Türk�ye’n�n görüş veya tutumunu yansıtmaz. Tüm hakları
saklıdır. Bu raporun herhang� b�r bölümü B�l�m V�rüsü'nün �zn� olmadan h�çb�r elektron�k veya
mekan�k formatta ve araçla (fotokop�, kayıt, b�lg� depolama v.b.) çoğaltılamaz. Kaynak
bel�rtmek koşuluyla raporda geçen yazılardan yararlanılab�l�r.
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https://www.youtube.com/watch?v=kxBjxdixK3I
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B�l�m Har�kalar D�yarında Fest�val�'n�n 17-18 Eylül 2022 tar�hler�nde Karşıyaka
Beled�yes� Kolekt�f G�r�ş�mc�l�k Merkez�'nde gerçekleşt�r�lmes� hususunda katkı
sağlayan; T.C. Karşıyaka Beled�ye Başkanı Sn. Cem�l Tugay’a, T.C. Karşıyaka
Beled�ye Başkan Yardımcısı Sn. Berkhan Alptek�n’e; SOCAR Türk�ye Pazarlama
İlet�ş�m� Grup Müdürü Sab�ha Arabacı’ya, SOCAR Türk�ye İlet�ş�m ve
Sürdürüleb�l�rl�k Yönet�c�s� Nesl�han Tok’a, SOCAR Türk�ye İlet�ş�m Uzmanı
S�nem Tutkun Söyük’e; Karşıyaka Beled�yes� Kolekt�f G�r�ş�mc�l�k Merkez�
Personel�ne; T.C. Karşıyaka Beled�yes� İsma�l Hakkı Tonguç Gençl�k Eğ�t�m
Merkez� (KARGEM) personel�ne; Proje Eğ�tmenler�m�z Ayşıl Gül Tokcan, Damla
Kunç Koçman, Ed�z D�kmel�k, Gülç�n Uslu, İsmet Doğukan Boyacı ve Senem
Donatan Mohan’a; B�l�m V�rüsü kurucusu Şule Yücebıyık’a, B�l�m V�rüsü
D�rektörü Alper Şentürk’e, B�l�m V�rüsü Proje Sorumlusu Mürvet Çırpan’a,
B�l�m V�rüsü İç İlet�ş�m ve Operasyon Sorumlusu Gamze El�f Benl�'ye, B�l�m
V�rüsü Proje Yönet�c�s� B�lge Baysal'a ve B�l�m V�rüsü Gönüllüsü Yunus Emre
Tugay’a destekler� �ç�n teşekkür eder�z.

Teşekkürler
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B�l�m Har�kalar D�yarında, çocukların b�l�msel düşünce tutumu gel�şt�rmes� ve
b�l�msel konularda ed�nd�ğ� b�lg�ler�n kalıcılaşmasını hedeflemekted�r. Bu
hedefe ulaşmak konusunda mantıksal-b�l�msel �let�ş�mden çok duygusal bağ
gel�şt�rmey� kolaylaştıracak b�r araç olarak h�kâye anlatıcılığının potans�yel�ne
odaklanmaktadır. 

B�l�m V�rüsü tarafından T.C. Karşıyaka Beled�yes� ve SOCAR Türk�ye’n�n desteğ�
�le 17-18 Eylül 2022’de Karşıyaka’da gerçekleşt�r�len B�l�m Har�kalar D�yarında
Fest�val� bu model�n p�lot çalışması olmuştur. Bu p�lot çalışmaya İzm�r’�n 10
farklı �lçes�nden 10-14 yaş aralığında 53 çocuk katılım sağlamıştır. 

2 gün boyunca süren fest�valde: “B�l�m V�rüsü’nün H�kâyes�”, “B�l�m, Masallar ve
Oyun”, “Hayal�ndek� Aracı Tasarla”, “Hayaller�n Peş�nde”, “Tırtılı Kelebeğe
Dönüştüren Güç: Hayal Gücü”, “‘Neden’ Sorularının Gücü”, “Matemat�k
Masalları” ve “Astronotların Uzayda Yaşamı” olmak üzere 8 farklı atölye
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Fest�valdek� atölyeler, b�lg� vermekten çok; bu b�lg�y� ed�nme ve gel�şt�rme
süreçler�ne odaklanmıştır. Dolayısıyla atölyeler�n konusu değ�şse de her
atölyen�n temel hedef� b�l�m�n gel�şme mmetotnun h�kâyeler aracılığı �le
anlaşılması olmuştur. B�rb�r�nden farklı konulara odaklanan atölyelerde bu
mmetotarı deney�mleyen katılımcıların; bu mmetotarı günlük yaşamında
kullanma becer�s�n� desteklemek hedeflenm�şt�r. 

Fest�vale �l�şk�n çocuklardan alınan ger� b�ld�r�mler, atölyeler�n çocuklara;
problem çözme, yaratıcı f�k�rler üretme, eleşt�rel ve anal�t�k düşünme, karar
verme ve sorumluluk alma g�b� 21. yüzyıl yetk�nl�kler�n� gel�şt�rme fırsatı
sunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, çocuklar �ç�n akranlar arası öğrenme fırsatı
sunduğu ve sosyal becer�ler�ne katkı sağladığı düşünülmekted�r. 

Çocukların b�l�m ve h�kâyeler konusunda daha çok öğrenme alanına
er�şeb�lmes� �ç�n fest�val�n İzm�r �l�n�n genel�nde yaygınlaştırılması
öner�lmekted�r.

Özet
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Atölyeler

Fest�val, Şule Yücebıyık'ın  “B�l�m V�rüsü'nün H�kâyes�”n� anlatması �le başladı. 
5 yıl önce daha �y� b�r dünya hayal�yle doğan B�l�m V�rüsü'nün b�nlerce çocuğa
ve gence nasıl bulaştığını anlattı. 

Bu festivale ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir keyif ve onur
oldu. Emek harcayan, gönüllü olarak çalışan pek çok insan var. Herkes
bir ideal peşinde. Dünyayı daha iyi ve daha güzel bir yer haline
getirmek istiyorsak en çok çocuklara yatırım yapmamız gerekiyor.
Onların bir şeylerden yararlandığını ve kendilerini geliştirebildiğini
görmek inanılmaz güzel bir duygu. Biz bu yolda üzerimize düşeni
yapmaya devam edeceğiz. Güzel işleri çoğaltacağız. Ben hep
yanınızda olacağım”

Fest�val, Mel�ke Çıtak Aydın'ın kolaylaştırıcılık yaptığı tanışma oyunu �le devam
ett� ve ardından atölye çalışmaları başladı. 

T.C. Karşıyaka Beled�ye Başkanı Sn. Cem�l Tugay'ın katılımıyla gerçekleşt�r�len
açılışta Tugay, fest�val hakkındak� düşünceler�n� şu sözlerle paylaştı:
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Katılımcıların tasarladığı araçların özell�kle sosyal ve ekoloj�k sorunlara çözüm
üretmey� hedefled�ğ� d�kkat çekmekted�r. Bu da katılımcıların tasarım odaklı
düşünme yaklaşımını dünyayı �lg�lend�ren meseleler�n çözümünde b�r araç
olarak ben�mseyeb�leceğ�n� düşündürmekted�r. Atölye eğ�tmen� atölyen�n
etk�s�n� şu sözlerle �fade etmekted�r: 

Damla Kunç Koçman tarafından gerçekleşt�r�len “Hayal�ndek� Aracı Tasarla”
atölyes�n�n �lk bölümünde, b�l�mkurgu ve fantast�k edeb�yat arasındak� fark,
enerj� ve teknoloj� �le �lg�l� meden�yet sev�yeler� g�b� b�lg�ler üzer�nde duruldu.
Tasarım yapmadan önce araştırma yapmanın ve bazı b�lg�ler� öğrenmen�n
önem� hakkında konuşuldu. Ardından katılımcılar, teker teker doğaçlama
yaparak b�r beden hareket� �le aracın hang� parçası olduğunu söyleyerek,
b�rb�rler�ne eklenerek b�r araç tasarladı ve tasarladıkları aracın resm�n� ç�zd�. 

Katılımcılar, atık malzemeler �le resm�n� ç�zd�kler� araçtan �lham alarak kend� üç
boyutlu aracını tasarladı. Bu araçlardan bazıları: uzaya engell�ler� götüren araç,
güneş paneller�n�n enerj�s� �le çöpü dönüştüren mak�ne, uzaylılara karşı savunma
aracı, ev �şler�ne yardımcı robot, gübre yapan mak�ne, Kardeşev, Meden�yet
sev�yes� 1, yen�leneb�l�r enerj� kaynakları �le çalışan araç.

“Katılımcıların enerji kaynakları seçimi geleceğe dair umudumu
artırdı. Kapanıştaki katılımcıların değerlendirmesine göre eğlenerek,
deneyimleyerek, sorularla düşünerek, hayal kurarak ve tasarım
yaparak öğrenmek onların da hoşuna gitti. Bu yeni eğitim modeli
oluşturmak için yeni nesilden aldığımız iyi bir geri bildirim olabilir.”
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Ardından eğ�tmen “Yeryüzü ve Güneş Nasıl Oluştu?” masalını anlattı ve bu soru
hakkında yapılan b�l�msel açıklamaları paylaştı. Özell�kle ‘’Dünya ve Güneş nasıl
oluştu?’’ sorusu hakkında yapılan b�l�msel açıklama büyük �lg� gördü. Çocuklar
gezegenler�n ve Güneş�n oluşum süreçler�ne da�r b�rçok soru sordu. 

Çocukların bakış açısını gen�şleten, b�l�msel b�lg�ler� sab�t dogmalar olarak
değ�l, değ�şen dönüşen olgular olarak algılamalarına zem�n sağlayan b�r
tartışma ortamı oluştu. Atölye sonunda katılımcılar, kâğıtları kes�p yapıştırarak
b�r dünya har�tası oluşturdu ve b�rer kaş�f oldu. Her b�r katılımcı her kıtada
keşfetmek �sted�kler� yerler� bel�rled�. 

Atölyen�n, katılımcıları soru sormaya teşv�k etmes�n�n yanı sıra; b�ld�kler�n�
paylaşmaya da�r mot�ve ett�ğ� gözlemlenm�şt�r. Bu da, atölyen�n eğ�tmen ve
katılımcılar arasında tek yönlü b�r b�lg� akışının değ�l; etk�leş�ml� b�r paylaşım
ortamının yaratıldığını göstermekted�r.

Senem Donatan Mohan'ın  gerçekleşt�rd�ğ� “Hayaller�n Peş�nde” atölyes�nde
katılımcılar, masalların �nsanlık tar�h�n�n �lk zamanlarından �t�baren nasıl
oluştuğunu ve nasıl dönüşerek günümüze geld�ğ�n� tartıştı. Masallarla b�l�m�n
ortaklaştığı noktanın �nsanın dünyayı anlamaya duyduğu merak olduğu anlaşıldı.
Katılımcılar merak ett�kler� konular hakkında sorular sordu. Beyn�n algılama
kapas�tes� üzer�ne sohbet ed�ld�. Sol-sağ bey�n ayrımı �le �lg�l� b�l�msel
gel�şmeler�n tıpkı masallar g�b� dönüşerek günümüze ulaştığından söz ed�ld�.

Ayşıl Gül Tokcan'ın gerçekleşt�rd�ğ� “Tırtılı Kelebeğe Dönüştüren Güç: Hayal Gücü”
atölyes�nde katılımcılar tırtıl ölürken onun yen�den görkeml� b�r kelebek olarak
doğmasını sağlayan “hayalc� hücreler”� �le tanıştı. Kend� hayatlarında çares�z,
umutsuz h�ssett�kler� zamanlarda b�r çıkış yolu bulmalarını sağlayan yöntemlerden
söz ed�ld�. 
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Ed�z D�kmel�k'�n gerçekleşt�rd�ğ� “‘Neden’ Sorularının Gücü” atölyes�nde
katılımcılar “neden” sorusunun peş�ne düştü ve kend� cevaplarını gel�şt�rmeye
çalıştı. Eleşt�rel düşünme prat�ğ�n�n deney�mlend�ğ� atölyeden katılımcılar
bolca yen� soru �le ayrıldı.  

Atölye’den ed�n�len ger� b�ld�r�mler, çocuklar �ç�n uyarıcı soruların sorulduğu ve
bu sorular üzer�ne tartışma ortamlarının yaratıldığı öğrenme alanlarının, onların
eleşt�rel düşünme becer�ler�n� gel�şt�rd�ğ� düşünces�n� desteklemekted�r. 

Eğ�tmenlerden b�r� atölyeler hakkında aşağıdak� �fadeler� kullanmıştır:

“İki gün boyunca gözlemlediğim en güzel şey çocukların mutluluğu
oldu. Felsefe atölyesine ve Ayşıl’ın atölyesine katılan çocukların yaşadığı
farkındalıklar ve o anlara verdikleri tepkiler inanılmaz keyifliydi ayrıca.
Uzaya olan meraklarını gözlemlemek de çok hoştu. Araba tasarımlarını
yaparken aldıkları keyfe şahit olmak da çok güzeldi benim açımdan.”

Atölye katılımcısı olan b�r çocuk atölyeye da�r düşünceler�n� şöyle �fade etm�şt�r:
 

Bu da atölyen�n çocukların yaşamla �lg�l� umut duymak, yoluna d�rençle devam
etmey� öğrenmek konularında f�k�r ed�nd�ğ�n� düşündürmekted�r. 

“Benim hiç hayalim yoktu. Bu atölyeden sonra bir tırtılın kelebeğe
dönüşmesi gibi umut duymaya başladım.” 

Gülç�n Uslu tarafından gerçekleşt�r�len “Matemat�k Masalları” atölyes� h�kâye
anlatımı �le başladı. H�kâye �lerled�kçe, metne yerleşt�r�len b�lmeceler ve
sorularla �lg�l� sınıf düzey�n�n kazanımları çerçeves�nde çözümler yapılarak
devam ed�ld�. Katılımcılar, matemat�ğ�n bu hal�yle çok daha kolay ve eğlencel�
olduğunu söylem�ş, d�ğer h�kâyeler� d�nlemek �ç�n de sabırsız olduğundan
bahsetm�şt�r.
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İsmet Doğukan Boyacı'nın gerçekleşt�rd�ğ� “Astronotların Uzayda Yaşamı”
atölyes�nde katılımcılar astronotların uzaydak� yaşamına �l�şk�n b�rçok b�lg�
ed�nd�. Astronotların günlük rut�nler�, v�deo göster�mler� üzer�nden anlatıldı.
Katılımcıların gökyüzüne, yıldızlara, gezegenlere ve uzaya �lg�s�n�n yüksek
olması, atölyeye d�kkatle katılmalarını sağlamıştır. Katılımcılar, uzayla �lg�l�
merak ett�ğ� şeylere da�r soru sormuş ve ed�nd�kler� yen� b�lg�ler yen� meraklar
gel�şt�rmeler�n� teşv�k etm�şt�r.  

Eğ�tmenlerden b�r� fest�val hakkında aşağıdak� �fadeler� kullanmıştır:

“Öğrencilerin mutlulukları oldukça dikkatimi çekti. Birden fazla alanın
birleşmesiyle keyifli bir hafta sonu etkinliği oldu. Ülkemizde böyle içerisi
dolu dolu alanında uzman kişilerin olduğu eğitimler çokça olmuyor.
Bilgiyi öğrenmeye geldikleri oldukça belliydi. Bu süreçte kendilerinde
birçok yeni şey keşfedip fazla farkındalık yaşadıklarını düşünüyorum.”

Katılımcılar, 2 gün boyunca katıldığı atölyelerde h�kâyeler aracılığı �le b�l�msel
düşünce �le tanışmış ve b�rer "B�l�m V�rüsü" olmak �ç�n �lk adımını atmıştır.
Fest�val�n sonunda katılımcı çocuklardan kend�ler�ne b�r v�rüs �sm� seçmeler�
�stenm�ş; böylece çocukların programa da�r farkındalıkları ölçümlenm�şt�r. Böylece
çocukların kend�ler�ne da�r b�r öz keş�f kel�mes� bulmaları desteklenm�şt�r. 

Bu ger� b�ld�r�m, h�kâye anlatımının araç olarak kullanıldığı b�r öğrenme
ortamında, matemat�ğe olan korkunun azalab�leceğ�n� ve matemat�ğ�n daha
somut ve anlaşılır b�r hale geleb�leceğ�n� düşündürmekted�r. Bu da matemat�k
ve d�ğer poz�t�f b�l�mler�n çocuklar tarafından ben�msenmes� �ç�n yen�l�kç�
yöntemler�n çoğaltılmasına �ht�yaç duyulduğunu göstermekted�r.

B�l�m V�rüsü bulaştırdığımız bazı v�rüsler:
Meraklı v�rüs, öğrenen v�rüs, düşünen v�rüs, tasarımcı v�rüs, 

gözlemc� v�rüs, soru v�rüsü, hayalc� v�rüs, yapıcı v�rüs...
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Bilim Harikalar Diyarında
Festivali’nin Sosyal Etkisi

B�l�m Har�kalar D�yarında, çocukların b�l�msel düşünce tutumu gel�şt�rmes� ve
b�l�msel konularda ed�nd�ğ� b�lg�ler�n kalıcılaşmasını hedeflemekted�r. Bu
hedefe ulaşmak konusunda mantıksal-b�l�msel �let�ş�mden çok duygusal bağ
gel�şt�rmey� kolaylaştıracak b�r araç olarak h�kâye anlatıcılığının potans�yel�ne
odaklanmaktadır. 

17-18 Eylül 2022’de Karşıyaka’da 53 çocuğun katılımı �le gerçekleşt�r�len B�l�m
Har�kalar D�yarında Fest�val� bu model�n p�lot çalışması olmuştur. Bu p�lot
çalışma, çocukların b�l�m, felsefe, h�kâye anlatıcılığı g�b� alanlarda �nformal
öğrenme alanlarına �ht�yaç duyduğunu ve bu tür faal�yetler�n yaygınlaştırılması
gerekt�ğ�n� gösterm�şt�r. 

Çocukları formal eğ�t�m dışında bu tür öğrenme ortamları �le desteklemek;
onlara düşünme, planlama ve yaratmayı sağlayan alanlar sunmak öneml�d�r.
Fest�valde gerçekleşt�r�len atölyeler, çocukların sosyal, duygusal, d�l ve ps�ko-
sosyal gel�ş�m alanlarını desteklerken; b�r yandan da problem çözme, yaratıcı
f�k�rler üretme, eleşt�rel ve anal�t�k düşünme, karar verme ve sorumluluk alma
g�b� 21. yüzyıl yetk�nl�kler�n� gel�şt�rme fırsatı sunmuştur. Ayrıca, çocukların
merak ett�ğ� ve sorguladığı konularda der�nleşmes�ne olanak sağlamıştır. 

Bu tür becer�ler�n güvenl� alanda deney�mlenmes�n�n ve çocukların akt�f
katılımını �çermes�n�n öğrenmen�n kalıcılığını artırdığı b�l�nmekted�r. Yaşayarak
öğrenme çocukların b�rçok duyusunu harekete geç�rd�ğ�nden, öğrenme daha
etk�l�, kolay ve kalıcı olur. Aracını Tasarla atölyes�n�n z�h�nsel b�r süreç �le
başlayıp, düşünsel boyuttan “f�z�ksel b�r araç”a dönüşmes� bu nedenle
değerl�d�r. Fest�val, çocuklar �ç�n neşel� ve rahat b�r öğrenme ortamı sağlamıştır.
Bu nedenle, formal alanlarda öğren�len b�lg�ler�n pek�şmes�n� ve tekrar
ed�lmes�n� sağladığı düşünülmekted�r. 

İnformal eğ�t�m sosyal hayatın devam ett�ğ�, etk�leş�m ve �let�ş�m�n olduğu her
yerde ve her zaman gerçekleşen b�r süreçt�r. Dolayısıyla, çocukların akranları �le
b�r araya gelmes�, sohbet etmes� ve �şb�rl�ğ� hal�nde çalışması akranlar arası
öğrenme ortamı sunmuştur. 
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“Günüm har�ka geçt�. Yen�
arkadaşlarım oldu, yen� şeyler

öğrend�m. Çok teşekkür eder�m.”

“Çok güzel b�r gün. Arkadaş 
arıyorum yarın �ç�n.” 

“Günüm güzel ve mutlu geçt�.
Eğlencel�yd� ve arkadaşlar ed�nd�m.

Eve g�tt�ğ�mde B�l�m V�rüsü’nün web
s�tes�ne bakacağım.”

“Ben bugünün çok güzel ve
eğlencel� olduğunu düşünüyorum.

H�ç arkadaşım olmadı. Yarın arkadaş
adayı olan var mı?”

Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

Çocukların fest�val� değerlend�r�rken sıkça “arkadaş ed�nme” meseles�nden
bahsett�ğ� aşağıdak� örneklerde görülmekted�r:

B�l�msel süreçler�n temel�nde “araştırmak” ve “keşfetmek” vardır. Fest�val�n
süreç boyunca bu �k� olgu �ç�n tet�kley�c� b�r rol üstlend�ğ� düşünülmekted�r.
Öyle k� katılımcılardan b�r� fest�val hakkında şu �fadeler� kullanmıştır:

“İnsan her daim öğrenir. Her şeyi merak eder ve sorgular. Hiçbir zaman
her şeyi bilemeyiz. Bilmemeliyiz. Çünkü bilgi sonsuzdur. Burada
öğrendiklerimizi, merak ettiklerimizi de daha çok araştırmalıyız ve
soruların peşini hiç bırakmamalıyız.”

Bu �fadelerden çocukların “arkadaş ed�nme”y� bu tür etk�nl�klerdek�
kazanımlarından b�r� olarak gördüğünü söylemek mümkündür. 
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"Çok güzeld�. Teşekkürler. Yemekler
de güzeld�. Kesen�ze bereket." 

"Çok �y� ve çok güzel. İnşallah b�r
daha yaparsınız." 

"Çok eğlencel�yd�."

"Günüm çok güzel geçt�. B�rçok b�lg�
öğrend�m. Teşekkürler."

"Bugün ben�m �ç�n güzel geçt�. Eğlencel�yd� ve
b�lg� doluydu. Bence muhteşem b�r gündü!"

"Çok güzeld�. Özell�kle yemek.
İnşallah tekrar olur."

"Bugün ben�m �ç�n çok güzel geçt�. 
Eğlencel�yd� ve yen� b�lg�ler öğrend�m."

"Çok güzel b�r gündü.
İnşallah tekrar yaparsınız." 

"Bugün ben�m �ç�n güzel b�r deney�m oldu. Artık
ben de b�r b�l�m v�rüsüyüm. Masalları not aldım.

Kardeş�me anlatacağım."

"Eğlencel� b�r gündü.
Felsefey� çok sevd�m."

"Mükemmel b�r gün geç�rd�m ve kend�m� �fade
ett�ğ�m �ç�n çok mutluyum." 

"Günüm çok güzel geçt�.
Yarının güzel geçmes�

d�leğ�yle…"

Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

Fest�valde b�lg�n�n öğren�lmes�nden çok; bu b�lg�n�n nasıl ed�n�ld�ğ� ve
gel�şt�ğ�ne odaklanılmıştır. Dolayısıyla d�s�pl�nler değ�şse b�le her atölyen�n
temel�nde b�l�m�n gel�şme metotunun anlaşılması esastır. B�rb�r�nden farklı
konulara odaklanan atölyelerde bu metotu deney�mleyen katılımcıların; yaşam
�çer�s�nde farklı problemlerle mücadelede bu metotları kullanab�lme becer�s�n�
desteklemek hedeft�r. 

D�ğer taraftan katılımcı çocukların ebeveynler� de fest�vale da�r olumlu ger�
b�ld�r�mler verm�şt�r. Bunlar: 

“Keşke her hafta sonu olsada g�tsem d�yor.”
“Çocuğum çok memnun kaldı, buna benzer etk�nl�kler�n tekrar etmes�n� �st�yor.”
“Çok mutlu ve eğlenm�ş görünüyordu tekrar ne zaman g�deceğ�z d�ye sordu.”
“İk� çocuğum da gerçekten har�ka b�r etk�nl�k ve çok eğlend�k d�ye bahsett�ler.”

Çocukların fest�val�n �lk günü �ç�n yorumları aşağıda paylaşılmaktadır.

Bu �fadelerden anlaşıldığı üzere, fest�val�n çocuklar üzer�nde yüksek çoğunlukla
olumlu b�r etk� bıraktığı; çocukların fest�val hakkında “b�lg� ver�c�” ve “eğlencel�”
olması konusunda ortaklaştığı görülmekted�r. Fest�val�n, tekrar etmes�n�
d�lemeler�; bu tür öğrenme alanlarının yaygınlaştırılması ve çoğaltılması
gerekt�ğ�n� düşündürmekted�r.
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202 
Başvuru

B�l�m Har�kalar D�yarında Fest�val�'ne 3 günde 202 başvuru gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Başvuruların büyük çoğunluğu katılımcı adayı çocukların ebeveynler�
tarafından yapılmıştır. Başvuruların katılımcı adaylarının başvurduğu �lçeye
göre dağılımı Graf�k 1’de göster�lmekted�r.

Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

Katılımcı Profili 
ve Gözlemler

Graf�k 1: Başvuruların Katılımcı Adaylarının
Başvurduğu İlçeye Göre Dağılımı

Graf�k 1’de görüldüğü g�b� fest�vale, en çok başvuru Karşıyaka �lçes�nde yaşayan
katılımcı adayları tarafından yapılmıştır. 

Etk�nl�ğ�n Karşıyaka’da gerçekleşt�r�lmes�n�n katılımcı adaylarının başvuru
kararını etk�led�ğ�; Karşıyaka’da veya Karşıyaka’ya yakın olan Al�ağa, Ç�ğl� g�b�
�lçelerde yaşayan katılımcı adaylarının fest�vale daha çok �lg� gösterd�ğ�
görülmüştür. D�ğer taraftan Buca’da yaşayan katılımcılar, etk�nl�k mekanı uzak
olmasına rağmen yüksek sayıda başvuru gerçekleşt�rm�şt�r. Bu sonuçlar, Al�ağa,
Ç�ğl� ve Buca �lçeler�nde fest�val �ç�n katılım potans�yel�n�n yüksek olduğunu
göstermekted�r.
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Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

Başvuruların c�ns�yet ve yaş (Okul sınıf sev�yeler� kr�ter olarak bel�rlenm�şt�r)
bağlamındak� dağılımı Graf�k 2’de göster�lmekted�r.
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Graf�k 2: Başvuruların C�ns�yet ve Yaş
Bağlamındak� Dağılımı 

Graf�k 2’de görüldüğü üzere başvuruların c�ns�yet bağlamındak� dağılımı
neredeyse eş�tt�r. D�ğer taraftan yaş grubundak� dağılımlar arasındak� fark
d�kkat çekmekted�r. Graf�kte, fest�vale en çok 5. ve 6. sınıf öğrenc�ler�n�n �lg�
gösterd�ğ�, 4. sınıf öğrenc�ler�n�n ve 7. sınıf öğrenc�ler�n�n onu tak�p ett�ğ�, 8. sınıf
öğrenc�ler�n�n �se çok az başvuru yaptığı görülmekted�r. Elbette, başvuran
k�ş�ler çoğunlukla çocukların kend�s� değ�l, ebeveynler� olduğundan bu ver�ler
çocukların konuya olan �lg�s�n� ölçmek �ç�n sağlıklı b�r araç değ�ld�r. 

Başvurular c�ns�yet, yaş, başvurduğu �lçe ve katılım mot�vasyonu bağlamında
değerlend�r�lm�ş ve kes�n katılımcılar bel�rlenm�şt�r. 

B�l�m Har�kalar D�yarında Fest�val�'ne 2 gün boyunca, 10-14 yaş aralığında 53
çocuk katılım sağlamıştır. Katılımcıların 29’u erkek, 24’ü kadındır. As�l ve yedek
katılımcılar arasındak� değ�ş�mler, c�ns�yet bağlamında küçük de olsa b�r fark
oluşmasına neden olmuştur. Katılımcıların okul sınıf sev�yeler�ne göre dağılımı
Graf�k 3'de göster�lmekted�r.
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Graf�k 3: Katılımcıların Okul Sınıf
Sev�yeler�ne Göre Dağılımı
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Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

Katılımcıların �lçelere göre dağılımı �se Graf�k 4’de görüldüğü g�b� başvurular �le
benzer oranlarda olmuştur.
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 Graf�k 4: Katılımcıların İlçelere Göre Dağılımı

B�l�m Har�kalar D�yarında Fest�val� boyunca 53 katılımcı yaş gruplarına uygun
olarak üç gruba ayrılmış ve atölyelere katılım sağlamıştır. Gruplar arasındak� yaş
farkı, atölyelere akt�f katılım konusunda b�r kr�ter olmuştur. Bazı atölyelerde, 12-
13-14 yaş grubundak� katılımcılar, konuya da�r soruları ve yorumları �le atölyen�n
�çer�ğ�n� zeng�nleşt�r�c� katkılar sunarken; 10-11 yaş grubu çocukların
odaklanmakta zorlandığı gözlemlenm�şt�r.  Bu nedenle bazı atölyelerdek� akış,
yaş grubuna uygun b�r b�ç�mde yen�den kurgulanmıştır.

Gruplar, yaş aralığı bağlamında genel olarak kend� �çer�s�nde tutarlıdır. Ancak,
�k� farklı yaş grubundan olan 2 grubun b�r arada katıldığı atölyelerde yaş farkı
aralığı artmıştır. Bu da büyük yaştak� katılımcılar ve küçük yaştak� katılımcılar
arasında b�r �let�ş�m kopukluğu yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca, 2 farklı
grubun b�r arada katıldığı atölyelerde grubun hak�m�yet�, eş�t söz hakkı, süre
yeterl�l�ğ� konularında zorluk yaşanmıştır. 

Tasarım atölyeler�nde katılımcıların, b�rl�kte çalışma konusunda
mot�vasyonlarının yüksek olduğu görülmüştür. Malzemeler� ortak kullanmanın
katılımcıların �ş b�rl�rl�ğ� becer�ler�n� ve yaratıcılıklarını tet�kled�ğ� anlaşılmıştır.
Ayrıca, atık malzemeler�n kullanıldığı atölye �ç�n katılımcıların 2. gün gönüllü
olarak atık malzeme get�rd�ğ� görülmüştür. Bu da b�r sonrak� etk�nl�kte;
katılımcıların kend� tasarım malzemeler�n� get�rmeler�n� �stemen�n çözüm
olab�leceğ�n� göstermekted�r. Katılımcıların, zaman zaman kend�ler�n� �fade
etmek konusunda �steks�zl�k yaşadığı gözlemlenm�şt�r. Bu nedenle eş�t söz
hakkını gözetmek, �fade konusunda katılımcıları cesaretlend�rmek gerekm�şt�r. 
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Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

Kolekt�f G�r�ş�mc�l�k Merkez�’nde gerçekleşt�r�len fest�valde yüksek kapas�tel� 1
büyük salon, 2 küçük salon atölye alanı olarak kullanılmıştır. Salonların her b�r�
çevr�m�ç� v�deo konferans ve sunum �ç�n gerekl� tekn�k �ht�yacı karşılamıştır. 

Büyük salonda gerçekleşen atölyelerde; salonun büyük olmasının, bölünmüş
masalardan oluşan çalışma alanları �çermes�n�n ve sandalyeler�n hareket
etmes�n�n katılımcıların atölyeye dah�l�yet�nde zorluk yaşanmasına neden
olduğu görülmüştür. Çocukların, atölyeler sırasında zaman zaman telefonları
�le �lg�lend�kler� gözlemlenm�şt�r. 

Öte yandan 1. ve 3. salonlar alan bakımından 17’l� gruplar �ç�n yeters�z kalmıştır.
Atölyelerdek� f�z�ksel hareketl�l�ğ� engellem�şt�r. Özell�kle katılımcıların el �ş�
yapması gereken atölyelerde bu �k� küçük salon, çocukların çalışmasını
zorlaştırmıştır.Bu nedenle, Kolekt�f G�r�ş�mc�l�k Merkez�’nde gerçekleşecek b�r
sonrak� etk�nl�kte her b�r grup 10 k�ş� olmak üzere toplam 30 katılımcı �le
gerçekleşt�r�lmes� öner�lmekted�r.

Fest�valde, katılımcılara ortak alanların kullanımı �le �lg�l� sınırları daha net
anlatmanın ve onları da bu sınırlara uyum sürec�ne dah�l etmen�n önem�
anlaşılmıştır.

Fiziksel Koşullar
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Bilim Harikalar Dİyarında Festivali Etki Raporu, Eylül 2022

17-18 Eylül 2022 tar�hler�nde 10-14 yaş aralığındak� 53 çocuğun katılımı �le
gerçekleşen B�l�m Har�kalar D�yarında Fest�val�'n�n katılımcı çocuklar ve
ebeveynler� tarafından memnun�yet �le karşılandığı anlaşılmıştır. 

Fest�val�n f�z�ksel koşulları genel anlamda yeterl� olmuştur. Ancak, mekanda
bulunan bazı salonlarda kapas�ten�n üzer�nde katılımcı olmasının atölye
�şley�ş�n� olumsuz etk�led�ğ� fark ed�lm�şt�r. Katılımcıların yaş grupları arasındak�
dağılımda farklar olmasının, atölyeler�n �şley�ş�n� etk�led�ğ� anlaşılmıştır. Bu
nedenle b�r sonrak� fest�valde yaş aralığının daha dar tutulması öner�lmekted�r.
D�ğer taraftan bazı atölyeler�n çevr�m�ç� gerçekleşmes�n�n küçük yaş grupları
�ç�n odaklanmayı zorlaştırdığı, dolayısıyla bu yaş grubu �ç�n mümkün
olduğunca f�z�ksel atölyeler�n gerçekleşt�r�lmes� gerekt�ğ� anlaşılmıştır. 

Fest�valde gerçekleşt�r�len atölyeler�n çocuklara; problem çözme, yaratıcı f�k�rler
üretme, eleşt�rel ve anal�t�k düşünme, karar verme ve sorumluluk alma g�b� 21.
yüzyıl yetk�nl�kler�n� gel�şt�rme fırsatı sunduğu düşünülmekted�r. Çocukların
özell�kle “eleşt�rel düşünme”, “hayal gücü” ve “tasarım odaklı düşünme”
konularına �lg� gösterd�ğ� gözlemlenm�şt�r. “Yapma” �çeren, yan� res�m, kolaj
çalışması, maket g�b� f�z�ksel çıktı �çeren atölyeler�n çocuklar açısından heyecan
ver�c� olduğu ve onların akt�f katılımını destekled�ğ� anlaşılmıştır. Dolayısıyla
fest�val�n vers�yonlarında bu tür f�z�ksel akt�v�telere daha çok yer ver�lmes�
öner�lmekted�r.

Çocukları uyarıcı sorular �le tet�klemen�n onların hayal gücünü ve yaratıcılığını
harekete geç�rd�ğ� b�r d�ğer bulgudur. Çocukların düşünceler�n�, sorularını
paylaşması �ç�n güvenl� alan yaratan bu tür paylaşım ortamlarını çoğaltmanın
onların sosyal gel�ş�m� açısından önem� b�r kez daha anlaşılmaktadır. Ayrıca bu
tür etk�nl�klerde çocuklar �ç�n “arkadaş ed�nme” ve “sosyalleşme” g�b�
faal�yetler�n onlar açısından ne kadar değerl� b�r kazanım olarak görüldüğü
anlaşılmaktadır. Bu da fest�val�n çocukların yalnızca b�lg� ve becer� ed�n�m�ne
değ�l; sosyal gel�ş�m�ne de katkı sağladığını göstermekted�r. 

Sonuç olarak, B�l�m Har�kalar D�yarında fest�val� b�r p�lot çalışma olarak;
çocukların b�l�m, felsefe, h�kâye anlatıcılığı g�b� alanlarda �nformal öğrenme
alanlarına �ht�yaç duyduğunu göstermekted�r. Bu nedenle fest�val�n çevre
�lçelerde ve �llerde daha fazla çocuğa ve gence ulaşması öner�lmekted�r. 

Sonuç ve Öneriler
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