
 

İşbirliği Ağı 
PROFILES projesi hakkında daha detaylı bilgiler 
almak veya projeden kapsamında üretilen öğretim 
materyallerinden yararlanmak isteyen 
meslekdaşlarımız ile işbirliği kurmayı 
hedeflemekteyiz. Bu işbirliği geliştirilen öğretim 
materyallerinin yerel, ulusal ve uluslararası 
platformlarda değişimi veya üzerinde tartışılması 
şeklinde olabilecektir. 

PROFILES Projesine katılan ülkeler: 

 

PROFILES proje ağına aşağıdaki web adresinden 
ulaşılabilir: www.ec_profiles.eu 

 

 

   

İletişim: 
PROFILES, Avrupa Birliğinin 7.Çerçeve Programı 
kapsamında desteklenen bir projedir. Proje 20 
ülkeden 22 partner içermektedir. Proje Türkiye’de 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 
tarafından yürütülmektedir.  

 

 

 
 
PROFILES Projesinin Dokuz Eylül Üniversitesi 
Ekibine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir: 

 
Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
Buca, İzmir / TURKEY 
Tel.: +90-(232) 4204882 - 1631 
Fax: +90-(232) 4204895 

e-mail: bulent.cavas@deu.edu.tr 

 

   

 

 
Bilim yoluyla sorgulamaya 
dayalı öğrenme ve eğitim 
üzerine mesleki yansıma-

odaklı bir program 
 

 
 
 

Professional Reflection-Oriented Focus on  
Inquiry-based Learning and Education through Science  

www.ec_profiles.eu 

 

 

 

http://www.ec_profiles.eu/
http://www.ec_profiles.eu/


   

 

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 
5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1 

Grant agreement no.: 266589   

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 
5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1 

Grant agreement no.: 266589   

Supporting and coordinating actions on 
innovative methods in science education: 
teacher training on inquiry based teaching 

methods on a large scale in Europe  

 

mesleki gelişim 
 

Projede yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimleri, 
işbirliğine dayalı ve ihtiyaç odaklı bir ortamda 
geliştirilmesine aşağıda belirtilen PROFILES 
yaklaşımı ile imkan tanınacaktır: 

 PROFILES öğretim materyallerinin 

öğretimlerine uyarlanması ve kullanılması  

 PROFILES öğretmen gelişim seminer / 

çalıştaylarına yerel ve bölgesel düzeyde 

katılma 

 Sorgulamaya dayalı öğretim konusunda 

öğretmen özyeterliliği ve öğrencilerin bilimsel 

okuryazarlıklarının geliştirileceği motivasyon 

stratejileri üzerine uzun süreçli öğretmen 

mesleki gelişim kurslarına katılma  

 PROFILES proje ağına aktif bir şekilde katılma 

ve diğer fen öğretmenlerinin PROFILES 

kavramı hakkında haberdar olmalarını 

sağlama 

 Berlin’de yapılacak PROFILES 

konferanslarından birisine katılma 

Türk PROFILES takımı projeye aktif katılımınızı 
bekliyor! 

 
PROFILES hakkında daha fazla bilgiye 

www.ec_profiles.eu adresinden ulaşılabilir 

 

   

yansıma odaklılık 
PROFILES projesinin temel noktası yansıma odaklı 
öğretim üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha çok 
öğretmenlerin bilimsel ve pedagojik yeterlikleri, 
özellikle becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç 
duydukları alanlara daha çok vurgu yapılmaktadır. 

 

 
 
 

Projede öncelikli olarak çalışmaya katılan 
öğretmenlerin ihtiyaç analizleri Gateway yöntemi 
ile elde edilecektir. Öğretmenlerin ihtiyaçları 
yapılacak olan eğitim seminerlerinin temelini 
oluşturacaktır. PROFILES uzmanları tarafından 
desteklenecek ve işbirliğine dayalı eğitim 
seminerlerinde ise öğretim alternatifleri 
geliştirilecektir. Geliştirilecek öğretim stratejileri, 
materyaller ve seçeneklerini öğretmenlerin kendi 
sınıflarında uygulamaları ve elde ettikleri 
deneyimleri yansıtmaları beklenecektir.  
 

 

   

sorgulamaya 
dayalı öğrenme 
 

PROFILES  projesinin temel noktası “Bilim yoluyla 
Eğitim” felsefesidir.  
 
Bu felsefe “Bilim ile uğraşma yoluyla Eğitim” 
şeklinde de ifade edilebilir. 
 
PROFILES dersleri …  

 öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını yansıtır, 

 öğrencilerin günlük yaşam konularını içerir, 

 öğrencilerin yaşlarına uygun olarak temel fen 
kavramlarının gelişimini sağlar, 

 öğrencilerin dsiplinlerarası çalışmalarını 
sağlar, 

 Sorgulamaya dayalı fen eğitimi yaklaşımı 
temellidir ve bilimsel araştırmalar sınıfın 
temel odak noktasıdır, 

 Birçok Avrupa ülkesinin ulusal eğitim 
standartlarında belirtilen uygun yeterliklerin 
geliştirilmesini sağlar,   

 öğrencilerin sosyo-bilimsel konularda karar 
verme süreçlerinde rehber olur, 

 fen dersleri içinde ve dışında içsel öğrenme 
motivasyonunun artırılmasını amaçlar… 

 
 

 

   

http://www.ec_profiles.eu/

