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içerik 

ARGÜMANTASYON BECERİLERİ 

FEN OKUR-YAZARLIĞI 

 

BİLİŞSEL BECERİLER 

 

ÖĞRETİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

 

 

YARATICI DÜŞÜNME 

 

DÜŞÜNMENİN GELİŞTİRİLMESİ ve ÖNERİLER 



Fıkra gibi bir durum ile başlayalım 

 

 

    Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve 
antropologdan oluşan  grup bir araştırma için 
arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. 
Grup hemen yakındaki bir arazi evine sığınır.  

    Ev sahibi misafirlere bir şeyler ikram etmek için 
içeri gider. Hepsinin dikkati soba üzerinde 
toplanır. Soba, dizili taşların üzerinde yerden    

 1 m. kadar yukarıya kurulmuştur.  

   Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair 
grupta bir tartışma başlar;  
 



KONU ALANI 

(İÇERK-KAPSAM) 

ZİHİNSEL                          
SÜREÇLER ve        
BECERİLER 

 

 

ÖĞRETME-ÖĞRENME       
SÜRECİ           

    ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME  
     SÜRECİ 

ÖĞRETİM SÜRECİ 

Geri Bildirim 



 KONU ALANI (Dört Farklı Yapıda Olabilir) 
 

 -Olgular 
 -Kavramlar 
 -İlke Ve Genellemeler 
 -Kuramlar  
 



 
 
 
 
 
 
 

            İÇERİK-KONU ALANI 

Olgular; iki eleman, sözcük ya da eylem arasındaki ilişkiyi 
belirleyen ifadelerdir. 
 
Kavramlar; benzer özelliklere sahip olay, fikir ve objeler 
grubuna verilen ortak isimlerdir. 
 
İlke ve genellemeler; kavramlar arası ilişkilerden çıkan 
kapsamlı bilgilerdir.  
 
Kuramlar; doğa olaylarının düzgünlüğü ve değişmezliğine 
dayanan, çoğu zaman doğruluğu kanıtlanmış ilke ve 
genellemelerden oluşan bilgi bütünüdür. 

 

 



 

 

 

 TEMEL BECERİLER-ZİHİNSEL SÜREÇLER 

   



ZİHİNSEL SÜREÇLER- TEMEL 

BECERİLER 

 -BİLİŞSEL BECERİLER (Bilgi, kavrama,uygulama,  
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ) 
 -DUYUŞSAL ÖZELLİKLER 
 -PSİKOMOTOR BECERİLER 
 -ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 
 -YARATICI DÜŞÜNCE 
 -ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 
 -ARGÜMANTASYON BECERİLERİ 
 -ANALİTİK DÜŞÜNME 
 -DENEYSEL ÇALIŞMA BECERİLERİ 
 -vb…. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLİŞSEL BECERİLER 
 
-Bilgi (hatırlama) 
-Kavrama 
-Problem çözme 
-Bilimsel yöntem süreci 
 



 



• 
 
 
 
 
 
 

BİLGİ DÜZEYİ (Ezber Bilgi) 
 
-Olgular bilgisi 
-Terimler bilgisi 
-Kavramlar bilgisi 
-Sınıflamalar bilgisi 
-Sıralamalar bilgisi 
-Teknik ve yöntemler bilgisi 
-Prensip ve teoriler bilgisi 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

KAVRAMA (Bilgiyi kendine mal etme, yapılandırma) 

 
-Bilgiyi yeni kapsam içinde ayırt etme 
-Açıklama 
-Özetleme 
-Örnek verme 
-Yorumlama 
-Farklı forma çevirme 
-Yordama 
-Verilen bilgi bütünündeki öğeleri ayırt etme 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROBLEM ÇÖZME (Uygulama) 
-Çözüm için gerekli prensibi bulma 
-Olgusal bilgi, kavram, ilke, kural, prensip      
vs   birleştirme, kullanma 
-Formül ve algoritmaları yeni bir durumda  

kullanma 

-Sonuç elde etme 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BİLİMSEL YÖNTEM SÜRECİ 
-Gözlem yapma 
-Gözlem sonuçlarını açıklama, sınıflama ve karşılaştırma 
-Uygun araç seçme ve ölçme yapma 
-Problemi belirleme 
-Problemin öğeleri arasında ilişki kurma 
-Problemin çözümü için hipotez önerme 
-Hipotezi test edecek yöntemi belirleme 
-Araştırmayı tasarlama ve uygulama 
-Veri  toplama 
-Veriyi analiz etme 
-Sonuca ulaşma 
-Genelleme yapma ve yeni araştırma soruları önerme 
-Gözlem ve araştırma sonuçlarını günlük hayatta yeni bir 
duruma uygulama 
 



Kısaca,  

Bilimsel yöntem süreç becerileri: 

-Öğrenmeyi kolaylaştıran, 

-Araştırma yol ve yöntemlerini  kazandıran, 

-Mühendis adaylatının aktif olmasını 

sağlayan, 

-Kendi öğrenmelerinden sorumlu olma 

duygusunu geliştiren, 

-Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yapılandırmayı 

sağlayan, 

-Öğrenmenin kalıcılığını artıran temel 

becerilere denir  
  



BİLİMİN, BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN  

ÜÇ TEMEL AMACI 

 

 1-Var olan durumu inceleme, 

 2-Elde edilen verilerden var olan durumu 

anlama, açıklama ve ilişkiler kurarak bilgiyi 

yapılandırma, 

 3-Kullanma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEN OKUR YAZARLIĞI 
 
-Evreni, doğayı ve doğal olayları tanıma, 
-Fen bilimlerinin anahtar kavramlarını, ilke ve 
genellemelerini anlama, 
-Fen bilimlerinin, matematiği ve teknoloji birbirine 
bağlayan bazı önemli bağlantılarının farkında olma, 
-Yaratıcı, analitik,argümantasyona dayalı ve 
eleştirel düşünce ile problemlerin farkına varma ve 
problem çözme becerilerine sahip olma 
-Bilimsel düşünme kapasitesine sahip olma, 
-Fen bilimlerini ve bilimsel düşünme yollarını 
bireysel ve toplumsal amaçlar için kullanma. 
Kısaca;Bilgiye ulaşma becerilerine sahip olma 
 



    

 

   BİZİ DİĞER CANLILARDAN AYIRAN EN 

TEMEL ÖZELLİĞİMİZ: 

 

DÜŞÜNEBİLMEMİZ….. 





    

 

 Ben, manavi mirasım olarak hiç bir doğma, 

hiç bir ayet, hiçbir kalıplaşmış kural 

bırakmıyorum.  

 Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. 

                Mustafa Kemal Atatürk 



 
 
 
 
DÜŞÜNMEYİ  ÖĞRETMEK İÇİN ÖNERİLER 
 
-Erken yaşlarda başlanmalı, 
-Şaka yapılmalı ve herkesin yapması için teşvik edilmeli, 
-Düşünecekleri malzemeler verilmeli, 
-Orjinal problemler sunulmalı, 
-Alışılmadık sorular sorulmalı, 
-Bağlantılar kurulması için teşvik edilmeli, 
-Ne anlama geldiğininin söylenmesi istenmeli,  
-Bütün yönlerden ve objektif bakma becerisi kazandırılmalı, 
-Diğer bakış açılarının dikkate alınması sağlanmalı, 
-Duygu ve düşüncelerin hem sözlü hem de yazılı ifade 
edilmesi sağlanmalı 
 



 

 

MİZAH EN İYİ İZAHTIR. 
                                                    AYDIN BOYSAN 

 

 











 

 

 

ARGÜMANTASYON BECERİLERİ 



 

ARGÜMANTASYON   

 

 Argümantasyon;   

destek, dayanak ve 

gerekçelerle   

iddiaların 

kanıtlanması ya da 

çürütülmesine dayalı 

bilimsel tartışma 

sürecidir.  

 

ARGUMANTASYONUN ÖĞELERİ 

 

İddialar 

Kanıtlar (Veriler) 

Gerekçeler 

Destekleyiciler (Önbilgiler) 

Niteleyiciler (Sınırlayıcılar) 

Çürütmeler 



  

 

 Başlangıçta sunduğumuz; sobanın yerden 

yükseğe kurulmuş olmasını tartışan Bilim 

İnsanlarımızın bu problemle ilgili iddiaları, 

kanıtları ve gerekçeleri neler acaba? 



 Kimyacı;  
-Sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha 
kolay yakmayı amaçlamış.  
Fizikçi;  
 Sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede 
ısınmasını sağlamak istemiş.  
Jeolog;  
-Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem 
anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın 
olasılığını azaltmayı sağlamış.  
Matematikçi;  
-Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın 
düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış.  
Antropolog;  
-İlkel topluluklarda görünen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan 
ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş.  
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Mühendislik Eğitiminde  

Argümantasyonun Katkıları 

 Kavramsallığı Yerleştirme 

 Yaratıcı, Eleştirel, Analitik, Bilimsel Düşünme ve 

Düşüncelerini Serbestçe Söyleme Becerilerinin 

Geliştirme, 

 Fen Okur-Yazarlığını Geliştirme: Bilim Dilinde 

Okuma ve Yazma 

 Bilimsel Kültür Uygulamalarında İçinde Bulunulan 

Kültürün Davranış Biçimini Benimseme 

 Akıl Yürütme Becerilerini ve Akılcı Kriterleri 

Geliştirme 
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Mühendislik Eğitiminde Kazandırılan  

Becerilerin Argumantasyonla İlişkisi 

 

 

 Bilimsel Bilgileri Bilme ve Anlama 

 Araştırma ve Keşfetme 

 Tasarlama ve Yaratma 

 Duygulanma ve Değer Verme 

 Kullanma ve Uygulama 

 



 Argumantasyon Şeması 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argümantasyon Şemasına Bir Örnek 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGÜMANTASTON SEVİYELERİ 

 
ARGUMANTASYON 

ORTA 

 

İddia 

Kanıt 

Gerekçe 

Destekleyici 

Niteleyici 

Zayıf Çürütme 

 

KUVVETLİ 

 

İddia(lar) 

Kanıt(lar) 

Gerekçe(ler) 

Destekleyici(ler) 

Niteleyici 

Çok sayıda çürütme 

ZAYIF 

 

İddia 

Karşıt iddia 

 

 



 

 

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN OLMAZSA OLMAZI; 

 

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

(Deneysel Yöntem) 



         DENEY ÇEŞİTLERİ 

 

 

 KAPALI UÇLU DENEYLER 

 

 AÇIK UÇLU DENEYLER 

 

 HİPOTEZ TESTİ DENEYLERİ 

 



Eğitsel bir ortam: 

“Laboratuvarlar” 

 Laboratuvarlar öğrencilere ilk elden somut 

deneyimler kazandırır. 

 Bilim insanlarına benzer deneyimler kazanarak, 

bilimsel yöntem sürecini kullanmaları sağlanır. 

 Mühendislik eğitimine yönelik teorik bilgilerin 

yöntemsel (uygulamalı) bilgilere dönüştürüldüğü 

ortam laboratuvarlardır.  

 Laboratuvar ortamında mühendis adayları mevcut 

teorik bilgilerin yeniden ispatlaması ve 

uygulamadaki önemine değinebilir. 

 Ayrıca henüz ispatlanmamış bilgileri bir buluş insanı 

edasıyla keşfedebilirler.  

 

Laboratuvar 

ortamında 

gerçekten de  

etkili bir 

öğretim 

yapabiliyor 

muyuz? 



Yapılan araştırmalarda 

öğrencilerin büyük ölçüde 

laboratuvardaki 

gözlemlerinin teorik bilgi ile 

olan ilişkisini anlamada bir 

takım sorunlar yaşadıkları 

belirlenmiştir  

Fen Bilimlerine yönelik laboratuvar 
deneylerini yaparken öğrenciler; 
1. Yaptığımız deneyin amacı nedir? 
2. Hangi yöntemi kullanıyoruz? 
4. Bu deneyi neden yapıyoruz? 
5. Deneyde geçen kavramlar ve bu 
kavramlar arası ilişkiler nelerdir? gibi 
soruların cevaplarına ulaşamadıkları 
belirlenmiştir. 



 Hofstein (1988)’e göre yemek kitabı misali olan kapalı uçlu deneyleri 

içeren bir laboratuvar dersinde öğrenciler sadece kitaptaki işlem 

basamaklarını uygulayan teknisyenler gibi çalışmaktadır.  

 Mühendis adayları, 
» Deneysel tartışmaları argümantasyona dayalı olarak 

yapmaları sağlanmalı, 

» Bilimsel ve yaratıcı düşünceyle hipotez kurmaları ve 

test etmeleri sağlanmalı 

» Deneysel süreci kendileri planlamalı, 

» V-Diyagramı ve benzeri analiz yöntemleri ile deneysel 

çalışma analiz etmeli, 

» Sonuçları ve elde edilen bilgileri ön bilgilerle 

birleştirerek bilgiyi kendileri yapılandırmalı  

 

 



 

 

    

    V-DİYAGRAMLARI 



V-DİYAGRAMLARI 

 V-diyagramları anlamlı öğrenmeyi 

gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir. 

 V-diyagramları, bir problem, araştırma, proje 

veya deney üzerinde düşünmek ve analiz için bir 

yöntemdir. 

 Yapısı itibariyle biliş üstü düşünme aracı veya 

öğretim stratejisi olarak kullanılabilir. 

 



Teori, İlke ve 

Genellemeler 

Kavram Listesi 

Olaylar ve 

Nesneler 

Bilgi İddiaları ve 

Deneysel İddialar 

Veri ve Veri 

Dönüşümleri 

Kayıtlar 

Kavramsal Kısım(Thinking) Yöntemsel Kısım (Doing) 

Odak 

Sorusu 



Odak sorusu 
oluşturulur 

Teori, ilke ve 
Genellemeler 

yazılır. 

Kavram listesi 
oluşturulur 

Ne, Neden, Nasıl Soruları 
Renkli gölge nasıl oluşur? 

Ses yalıtımında sıvı yoğunluğunun etkisi 

nedir? 

Sürtünme kuvvetini nasıl azaltabiliriz? 

Ön Bilgilerimiz; Odak sorusuna 

yönelik olarak zihnimizdeki teori, ilke ve 

genellemelerdir. 

Zihinsel bir Kavram Haritası için; 

Odak sorundaki anahtar kavramlar ve soruyu 

cevaplamak için bilmemiz gereken 

kavramlardır 



Nesneler ve 
Olaylar 

Kayıtlar 

Veri ve Veri 
Dönüşümleri 

Odak sorusunun cevabına ulaşmak için 

seçtiğimiz nesneler (araç-gereç-

düzenek) gerçekleştirdiğimiz 

olaylardır. 

Düzensiz bir şekilde olayları 

gerçekleştirirken aldığımız veriler, şekiller, 

fotoğraflar  v.s gözlem notları dır. 

Odak sorusunun cevabına ulaşmak 

için kayıtlarda tuttuğumuz verilerin 

düzenli tablo , grafik v.s 

dönüşümüdür. 



 

Bilgi ve Deneysel İddialar; 

•Odak sorusunun cevabına yönelik olarak ileri sürülen 

iddialardır (Argümantasyon becerileri devrede). 

•Bilgi iddiaları bilgilerimize dayalı olarak ileri 

sürdüğümüz iddialardır. 

•Deneysel iddialar, veri dönüşümlerine dayalı olarak  

sürdüğümüz iddialardır. 





Eleştirel Düşünebilirler.  

Bu doğrultuda;  

- Sorgulama 

- Aydınlatma 

- Organize etme 

- Neden bulma 

- Çözümleme 

- Genelleme 

- Varsayım kurma 

- Öngörüm 

- Ölçme 

- Sentez becerilerine 

sahiptirler.  

  

Öğrendikleri bilgiyi kullanma 

ve düşünme becerilerine 

sahiptirler. 

Bu doğrultuda; 

- Karar verme 

- Uygun stratejiler belirleme 

- Kendi durumunu 

değerlendirme 

- Hedefleri belirleme 

- Kendi amaçlarını uygulama 

becerilerine sahiptirler. 

Yaratıcı 

Düşünebilirler. 

Buna göre; 

- Yeni fikirler bulma 

- Alternatifler sunma 

- Fikirlere uyum 

sağlama 

- Uygun seçenekler 

üretme 

- Yeni tahminlerde 

bulunma becerilerine 

sahiptirler. 

YANSITICI DÜŞÜNEBİLENLER 

 

 

 



YARATICI DÜŞÜNCE 

 

 

 

 “Bir fikir en başta absürt değilse, onun için 

umutlanmak gereksizdir.” 

Albert Einstein 

 
                 



 Geniş anlamı ile YARATICILIK, 

  var olan kalıpları yıkmak,  

 başkalarının yaşantılarına açık olmak,  

 alışılmışların dışına çıkmak,  

 bilinmeyenlere doğru bir adım atmak,  

 empoze edilmiş düşünce çizgisini kırmak ve yeni bir düşünce 

çizgisini ortaya koymak,  

 belirli bir problem için değişik alternatif çözümler getirmek,  

 başkalarının izlediği yoldan çıkmak, başka şeylere yol açan yeni 

bir şey bulmak,  

 yeni bir ilişki kurmak veya var olan düşünceler arasında ilişki 

kurmak,  

 yeni bir düşünce ortaya koymak,  

 bilinmeyen yeni bir teknik veya yöntem icat etmek  
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YARATICI DÜŞÜNME  



YARATICI DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİREN TEKNİKLER 

YARATICI 

DÜŞÜNMEYİ  

GELİŞTİREN 

TEKNİKLER 

Yaratıcı Problem 

 Çözme 

Kavram  

Haritaları 

Örnek Olay  

İnceleme 

Görüş  

Geliştirme 

Beyin  

Fırtınası 

 



 

 

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE YARATICILIK 

 

1. Uygun ortamın  

sağlanması,öğretim 

yöntemleri  

 

2. Açık uçlu  

konu içeriği  

3. Eğitimsel, kültürel ve  

cinsiyete  bağlı engellerin 

ortadan kaldırılması 

4. Öğretim yöntemi 

5. Sınav sisteminde 

 ilerleme 

 

6. Eğiticilerin eğitimi 

4.Teknoloji ile bağlantılı  

ihtiyaçların belirlenmesi  

8. Proje ve performans  

çalışmaları 

7. Mühendislik  

Programndaki 

dersler 

AKTİVİTELER 



 Yaratıcılık bilimsel yeteneklerin en önemli yönünü 

oluşturur. Problem çözümü, hipotez üretimi, deneysel 

tasarımlar ve teknik buluşlar bilime özgü yaratıcılığın 

parçalarıdır  



 

 

Eleştirel Düşünme ile Yaratıcı Düşünme’nin 

Karşılaştırması  

Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme 

Analitik Üretici 

Yakınsak Iraksak 

Dikey Yanal 

Karar verme Geçici olarak karar verme 

Odaklanma Yayılma 

Nesnel Öznel 

Doğru cevap Herhangi bir cevap 

Sol beyin Sağ beyin 

Sözel Görsel 

Doğrusal Çağrışımsal 

Mantıklı Zengin, yeni 

Evet ama… Evet ve… 

(Feride) 



 

 

 

 

  SOBA PROBLEMİMİZİN ÇÖZÜMÜ: 

     



                    

 

 

 Ev sahibi içeri gelmiş ve sobanın neden böyle 

kurulduğu kendisine sorulmuş, ev sahibi 

yanıtlamış; 

    



 

 

 

   -Boru yetmedi… 

 



 

 

                       BİLDİĞİMİN ALİMİ, 

          BİMEDİĞİMİN TALİBİYİM…… 

 

 

     Teşekkürler 

                               Prof. Dr. Fitnat KAPTAN 
                                       (Fizik Mühendisi ve Fen Eğitimi Uzmanı) 
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