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Yönetici	Özeti	 
“Öğretmenler	ve	Okul	Müdürleri	için	Eğitim	Programı”	başlıklı	bu	entelektüel	çıktıda,	
SNAC	projesinin	üç	boyutu	olan;	açık	okullar,	sorumlu	vatandaşlık	ve	SNAC	ağında	yer	
alan	 sismometreler	 ve	 toplanan	 verilerin	 kullanılarak	 hazırlanan	 bütünleştirilmiş	
eğitimsel	etkinlikler	ile	ilgili	öğretmenler	ve	okul	müdürleri	için	tasarlanan	kapsamlı	
bu	 eğitim	 programını	 önermekteyiz.	 Bu	 doküman	 birbiriyle	 ilgili	 ve	 birbirini	
tamamlayıcı	üç	modülden	oluşan	aşamalı	bir	çerçeve	olarak	tasarlanmıştır.	Bu	üç	farklı	
modül	 ve	 beraberindeki	 eğitim	materyalleri	 ve	 kaynakları	 ortak	ülkelerde	 yer	 alan	
öğretmenler	 için	 uygulamalı	 kaynak	 olarak	 sunulmaktadır.	 Böylelikle	 bu	 doküman,	
kendi	 ülkelerinde	 eğitim	 vermek	 veya	 değişik	 ülkelerdeki	 ortaklar	 tarafından	
düzenlenen	uygulamalı	eğitim	çalıştayları	için	el	kitapları	olarak	kullanılabilecektir.	

İlk	 modül	 “açık	 okullara	 doğru”	 genel	 yaklaşım	 ve	 sürecine	 odaklanmaktadır.	 Bu	
süreçte,	 SNAC	 yol	 haritası	 ile	 ilgili	 bilgilerden	 sonra,	 temel	 aşamaların,	 gerekli	
hazırlıkların,	 yol	 gösterici	 uygulamaların	 ve	 varolan	 araçların	 neler	 olduğu	 ile	 ilgili	
bilgiler	 yer	 almaktadır.	 Bu	 ilk	modül,	 projenin	 ilk	 entelektüel	 çıktısında	 geliştirilen	
“Açık	 Okul	 Yol	 Haritası”	 nın	 ana	 yönlerini	 birleştirmektedir.	 Bu	 kısımda,	 hangi	
değişikliklerin	ve	uygulamaların	açık	okulu	tanımladığı,	bunların	nasıl	tanıtılabileceği,	
okul	yönetimi	tarafından	nasıl	yönetilebileceği	ve	başarılabileceği	hakkında	genel	bilgi	
ve	anlayış	sunmaktadır.	

İkinci	 modül	 “sorumlu	 vatandaşlık”	 olarak	 adlandırılır	 ve	 Sorumlu	 Araştırma	 ve	
Yenilik	 (SAY)	 kavramının	 uygulamada	 okullara	 nasıl	 entegre	 edilebileceğini	
kapsamaktadır.	SNAC	okulları,	sismik	okul	ağının	bir	parçası	olarak	yerel	toplum	için	
sivil	 koruma	 ve	 sismik	 faaliyetler	 hakkında	 yenilik,	 eğitim,	 öğretim	 ve	 açık	 bilgi	
merkezi	olmayı	hedeflemektedir.	Böylece,	öğretmenler	tarafından	SAY	kavramlarının	
ve	faaliyetlerinin	süreç	içerisindeki	aktif	entegrasyonu	projenin	çeşitli	aşamalarında	
sağlanabilmektedir.	 Önerilen	 bu	 pratik	 rehber,	 öğretmenler	 ve	 okul	 müdürleri	
tarafından	SAY	kavramının	anlaşılmasını	kolaylaştırmak	ve	öğrencilerin	SAY	yönlerini	
öğrencilerin	 projelerine	 etkili	 biçimde	 dahil	 etmenin	 yollarını	 önermek	 için	
kullanılabilir.	

Üçüncü	eğitim	modülü,	sismoloji	konularına,	sismometre	ve	elde	edilen	verilerin	SNAC	
platformunda	nasıl	kullanılacağına	yöneliktir.	Bu	modül,	sismoloji	konusundaki	temel	
bilgilerin	kısa	bir	özetini,	kurulu	sismometreler	ağından	verilere	nasıl	erişileceği	ve	
analiz	 edileceği	 ile	 ilgili	 ayrıntılı	 bir	 adım	 adım	 kullanım	 kılavuzunu	 içermektedir	
(örneğin,	 SWARM	 yazılım	 aracını	 yükleme;	 Sismometreler	 ağına	 erişim;	 Bir	
istasyondan	 /	 sismometreden	 veri	 alma;	 analiz	 için	 bir	 dalga	 şekli	 seçme;	 Deprem	
büyüklüğünü	tahmin	etme;	Deprem	dış	merkezini	belirleme).	Buna	ilaveten	genel	bir	
uygulama	planı	ve	10-18	yaşındaki	okul	öğrencileri	için	ortaklar	tarafından	geliştirilen	
ve	önerilen	eğitim	faaliyetlerinin	listesi	yer	almaktadır.	
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Modüllerin	uygulama	süreçlerinde,	önerilen	etkinliklerin	sırayla	yürütülebilmesi	veya	
değiştirilebilmesi	 için	 aşamalı	 bir	 yaklaşım	 benimsenmekte	 ve	 önerilmektedir.	 Bu	
yaklaşım,	 okulların	 ve	 /	 veya	 öğretmenlerin	 önceliklerine,	 ilgi	 alanlarına,	
deneyimlerine	 veya	 öğretim	 programı	 kısıtlamalarına	 bağlı	 olarak	 kendi	 şartlarını	
benimseme	 ve	 uyarlama	 konusunda	 daha	 fazla	 esneklik	 sağlar.	 Bu	 bağlamda	 bu	
önerilerin	temel	başlangıç	noktası	olarak	ele	alınması,	projeye	katılan	öğretmenlerin	
öğrencilerin	 heyecanlarını,	 tutumlarını	 ve	 düşünmelerini	 teşvik	 etmelerini	 ve	 bu	
doğrultudan	 kendi	 girişimlerini,	 eğitim	 etkinliklerini	 ve	 öğrenme	 projelerini	
geliştirmeleri	konularında	bir	teşvik	ve	destek	mekanizması	oluşturacaktır.	
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1. GENEL-GİRİŞ	
Vatandaşların	Korunması	 için	Okul	Uyarı	Ağları	 (SNAC)	projesinin	ana	amacı,	ortak	
ülkelerdeki	 okulların,	 öğretmen	 ve	 öğrencilerinden	 başlayarak	 yerel	 topluluklara	
varan	 birçok	 kitleyi,	 depremle	 ilgili	 eğitim,	 öğretim,	 farkındalık	 oluşturma	 ve	
bilgilendirme	hususunda	açık	ve	ulaşılabilir	merkezler	olmalarına	rehberlik	etmek	ve	
bununda	ötesine	geçmektir.	

Bu	bağlamda,	ilk	fikri	çıktı	olarak	"Açık	Okul	Yol	Haritası"	oluşturulmuştur.	Projenin	
uygulanmasına	yönelik	olarak	özel	 sismoloji	eğitimine	odaklanılmış,	okulların	yerel	
topluma	 ulaşma	 süreçlerine	 başlamaları	 için	 gerekli	 olan	 genel	 düzeni	 ve	 Sorumlu	
Araştırma	ve	Yenilikçi	tanıtımı	gibi	okulların	atması	gereken	adımların	neler	olduğu	
üzerine	tanımlara	yer	verilmiştir.	

Açık	 Okul	 Yol	 Haritası,	 öğretmenler	 ve	 okul	 yöneticileri	 için	 kapsamlı	 bir	 eğitim	
programını	 izlemektedir.	 Bu,	 projenin	 ikinci	 fikri	 çıktısının	 kapsamını	 ifade	
etmektedir.	 Burada	 amaç,	 katılımcı	 öğretmen	 ve	 okul	 yöneticilerine	 gerekli	 olan	
değişikliklerin	nasıl	gerçekleştirileceği	konusunda	uygulamalı	bilgi,	arka	plan	bilgileri	
vererek	 ve	 rehberlik	 sağlayarak	 kendi	 okullarında	 Açık	 Okul	 Çevresi	 ve	 Sorumlu	
Araştırma	ve	Yenilikçi	gibi	SNAC	ile	ilgili	faaliyetleri	en	iyi	şekilde	planlama	ve	sunma	
becerileri	kazandırmaktır.	

Önerilen	eğitim	programı,	SNAC	projesinin	üç	boyutuna,	yani	açık	okullara,	sorumlu	
vatandaşlığa	 ve	 SNAC	 sismometrelerini	 kullanan	 ve	 toplanan	 verilerin	 kullanıldığı	
sismoloji	üzerine	entegre	olmuş	eğitim	etkinliklerine	yönelik	üç	aşamalı	bir	çerçeve	
sunan,	 üç	 tamamlayıcı	 modülden	 oluşmaktadır.	 Üç	 farklı	 modül	 ve	 beraberindeki	
eğitim	materyalleri	ve	kaynakları,	hem	ortaklar	hem	de	öğretmenler	için	uygulamalı	
kaynak	 kılavuzları	 olarak	 tasarlanmış	 ve	 böylece	 kendi	 ülkelerinde	 eğitim	 vermek	
veya	her	ülkede	ortaklar	 tarafından	düzenlenen	uygulamalı	 eğitim	atölyeleri	 için	el	
kitapları	olarak	kullanılabilmektedir.	Sunulan	kaynak	ve	araçlar,	okulların	ve	/	veya	
öğretmenlerin	 odaklandığı	 konulara	 veya	 ilgi	 alanlarına	 bağlı	 olarak	 fen,	 teknoloji,	
mühendislik	 ve	 matematik	 alanındaki	 çok	 çeşitli	 öğretim	 programı	 alanları	 ile	
ilişkilendirilebilmektedir.	Bu	sebepten	dolayı,	sabit	bir	öğretim	programı	yerine,	ilgi,	
deneyim,	konum,	geleneksel	uygulama	ve	kültüre	dayalı	olarak	özelleştirilebilen	esnek	
bir	modeli	desteklemektedir.	

Takip	eden	bölümde,	 ilk	önce	SNAC	yol	haritasına	genel	bir	bakış,	 temel	adımlar	ve	
hazırlıklar,	pratik	rehber	ve	mevcut	araçlar	dahil	olmak	üzere	“Açık	Okullara	Doğru”	
isimli	 modül	 anlatılmaktadır.	 Üçüncü	 bölümde	 "Sorumlu	 Vatandaşlık"	 modülü	
açıklanmaktadır.	 Bu	 bölüm,	 Sorumlu	 Araştırma	 ve	 Yenilikçi	 kavramının	 genel	 bir	
incelemesinin	 yanında,	 SNAC	 projesini	 uygulayan	 bir	 okulda	 bu	 konunun	 nasıl	 ele	
alınabileceğini	 ve	 pratik	 bir	 faaliyet	 rehberini	 içermektedir.	 Dördüncü	 bölüm,	
sismoloji,	SNAC	sismometreleri	ve	veri	kullanım	platformu	modülünü	kapsamaktadır.	
Modül,	 sismoloji	 konusunda	 temel	 bilgilerin	 kısa	 bir	 özetinin	 sunulması	 yanında,	
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kurulu	sismometrelerin	olduğu	ağlardan	verilere	erişmek	ve	bu	verileri	analiz	etmede	
kullanılan	 yazılımın	 	 kullanım	 kılavuzunu,	 ardından	 genel	 bir	 plan	 ve	 ortakların	
geliştirdiği	önerilen	eğitim	faaliyetlerinin	bir	listesini	içeren	ayrıntılı	bir	genel	bakışı	
sunmaktadır.	Bu	belgenin	ana	noktaları	beşinci	bölümde	özetlenmektedir.		
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2.	BİRİNCİ	EĞİTİM	MODÜLÜ	AÇIK	OKULLARA	DOĞRU	
	
2.1.	SNAC	Yol	Haritasına	Genel	Bakış	
	

Vatandaşların	Korunması	 için	Okul	Uyarı	Ağları	 projesinin	 ilk	 ve	 en	 önemli	 önemli	
adımlarından	 biri	 açık	 okul	 yol	 haritasının	 oluşturulmasıdır.	 Tüm	 ortak	 ülkelerde	
etkin	 bir	 şekilde	 uygulanabilmesi	 için	 proje	 ortakları	 tarafından	 İngilizce,	 Yunanca,	
İtalyanca,	 Türkçe	 ve	 Bulgarca	 olmak	 üzere	 beş	 farklı	 dilde	 tasarlanmış	 ve	
raporlanmıştır.	Açık	Okul	Yol	Haritası,	açık	okullaşma	yaklaşımlarının	uygulanmasına	
dair	somut	ve	genel	bir	bakış	açısı	ile,	okulların	sorumlu	inovasyon	merkezleri	haline	
gelmesi	 için	 atması	 gereken	 adımlar	 hakkında	 net	 bir	 açıklama	 sunmaktadır.	 Bu	
merkezler,	okullardaki	sosyo-bilimsel	sorunları	ve	zorlukları	ele	alan	fikir	ve	çözümler	
üretmek	amacıyla	paydaşları,	aileleri,	işletmelerden	ve	daha	geniş	sivil	topluluklardan	
profesyonelleri	bir	araya	getirmelidir	(UNICEF,	2015,	Sotiriou	ve	diğerleri,	2017).	Ek	
olarak,	 yol	 haritası,	 okul	 ortamlarında	 Sorumlu	 Araştırma	 ve	 Yenilikçiliğin	 (SAY)	
tanıtımında	 proje	 faaliyetlerinin	 son	 teknoloji	 bir	 yaklaşım	 olarak	 uygulanmasını	
desteklemek	 için	 sismoloji	 eğitiminin	 belirli	 bir	 örneğine	 odaklanmaktadır.	 SNAC,	
okullara,	 proje	 süresi	 boyunca	 adım	adım	 takip	 etmeleri	 gereken	bir	Açık	Okul	Yol	
Haritası	geliştirmekte	ve	sunmaktadır.		

	

2.2.	Temel	adımlar	ve	okulunuzun	hazırlığı	
	

Okullarda	 inovasyonun	 başlaması,	 özellikle	 okul	 ortamında	 açık	 okullaşma	
yaklaşımının	 içselleştirilmesi,	 sistematik	 planlama	 ve	 uygulama	 süreçlerini	
gerektirmektedir.		

Açık	Okullaşma	kavramına	dayanan	SNAC	Projesi,	aşağıdakilere	yönelik	genişletilmiş	
bir	kavram	deneyi	kanıtı	gerçekleştirmeyi	amaçlamaktadır:	

a) Güney	 Doğu	 Akdeniz	 ülkelerindeki	 okulları,	 yerel	 yetkililer,	 yerel	 sivil	 koruma	
kurumları,	yerel	işletme,	araştırma	ve	bilim	merkezleri	ve	süreç	içindeki	diğer	yerel	
paydaşlarla	 birleştirerek,	 yerel	 eğitim	 merkezleri,	 depremler	 ve	 afet	 önleme	
hakkında	bilgi,	yenilik	ve	bilgi	merkezlerine	dönüştürmek.	

b) Öğrencileri,	gerçek	problem	çözme	becerilerini	kullanarak,	durumları	ele	alarak	ve	
inceleyerek	ve	deprem	felaketini	önleme	ve	azaltma	konusundaki	anlamlı	ve	motive	
edici	 bilim	araştırma	 faaliyetlerine	katılarak	yerel	 koşullara	uyarlanmış	 yenilikçi	
çözümler	öneren	gerçek	yaşam	projelerine	dahil	etmek.	

Bu	çerçevede,	önerilen	proje	okullarda	ve	topluluklarında	açık	eğitim	ve	yeniliği	teşvik	
etmektedir.	 Aynı	 zamanda,	 topluluklarına	 hizmet	 eden	 projeler	 ve	 etkinlikler	
geliştiren	ve	öğretmenlerin	 işbirliği,	ağ	oluşturma	ve	 iyi	uygulama	alışverişi	yoluyla	
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onların	 mesleki	 gelişimini	 destekleyen	 yenilikçi	 tüm	 okul	 yaklaşımları	 sunan	
öğrenciler	için	temel	yeterliliklerin	geliştirilmesini	teşvik	etmektedir.	

SNAC	 projesinde	 tanımlanan	 hedeflere	 ulaşmak	 için,	 katılımcı	 okullara	 yenilik	
getirecek	 belirli	 bir	 yol	 haritası	 hazırlanmıştır.	 Yol	 haritası,	 okul	 personelinin	 “açık	
okullaşma”	yeniliğini	gerçekleştirmek	için	izleyebileceği	altı	adımı	içermektedir.	

Şekil	1,	açık	okullaşma	kültürü	oluşturmak	için	bir	yol	haritası	modeli	sunmaktadır.	
Aşağıda	bu	altı	adım	şöyle	tanımlanmaktadır:	

Adım	1:	Açık	bir	okul	dönüşüm	komitesi	ve	çalışma	grupları	oluşturun	

Adım	2:	Okul	Personeli	İçin	Profesyonel	Gelişim	Seminerleri	Düzenleyin	

Adım	3:	Paydaşlarla	ve	diğer	inovasyon	merkezi	okullarıyla	etkili	bağlantılar	kurun	

Adım	4:	Okulda	SAY	tabanlı	bir	öğretme	ve	öğrenme	ortamı	yaratın	

Adım	5:	Kalite	kontrolü	için	değerlendirme	yapın	

Adım	6:	Farklı	medya	kanallarını	kullanarak	en	iyi	uygulamaları	yansıtın	ve	paylaşın	

Bu	adımlar,	öğretmenlerin	okullarında	açık	bir	okullaşma	kültürü	geliştirme	yollarını	
açıklamak	için	geliştirilmiştir.	Bu	adımların	çoğu,	doğrudan	birbirine	bağlıdır.	Örneğin,	
okul	 dönüşüm	 grubunun	 ve	 alt	 grupların	 oluşturulması	 okuldaki	 tüm	 faaliyetlerle	
doğrudan	 bağlantılıdır.	 Örnek	 olarak,	 1.	 adımda	 geliştirilen	 Mesleki	 Gelişim	
Seminerleri	çalışma	grubu,	ilgili	seminerleri	düzenleyecek	ve	organize	edecektir.	

Her	adım	bir	veya	daha	fazla	adımı	olumlu	yada	olumsuz	olarak	etkileyeceğinden,	okul	
personeli	 arasında	 yüksek	 düzeyde	 bir	 işbirliğinin	 kurulması	 çok	 önemlidir.	 Bu	
nedenle,	 okul	 dönüşüm	 grubunun	 etkin	 bir	 liderlik	 göstermesi	 gerekmektedir.	
Gerekirse,	bu	grup	ilgili	paydaşları	gruba	danışman	olarak	işe	alabilmektedir.	

Aşağıdaki	bölümde	SNAC	projesinin	odağındaki	her	adım	açıklanmaktadır.	
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Şekil	1.	SNAC	Projesi	-	Açık	Okullaşma	Modeli	

	

1.	 Aşama:	 Açık	 okullaşma	 dönüşüm	 komitesi	 ve	 çalışma	 gruplarının	
oluşturulması	

Okullarda	açık	okullaşma	yaklaşımının	uygulamasındaki	en	önemli	zorluklardan	birisi	
okul	 dönüşüm	 komitesi	 kurma	 ihtiyacıdır.	 Bu	 komite,	 okulda	 açık	 okullaşma	
yaklaşımını	 uygulamak	 için	 karar	 almaya	 yetkilidir.	 Okul	 müdürü	 veya	 müdür	
yardımcılarından	 birisi	 bu	 komiteye	 başkanlık	 yapmalıdır.	 SNAC	 STEM	 ile	 ilgili	 bir	
proje	olduğundan,	bu	komiteye	en	az	üç	STEM	öğretmeni	(ancak	böyle	bir	zorunluluk	
bulunmamaktadır)	 dahil	 edilmelidir.	 Açık	 okullaşma	 yaklaşımının	 okulda	 ne	 kadar	
ilerlediğini	 kontrol	 etmek	 için	 komite	 ayda	 en	 az	 iki	 kez	 toplanmalıdır.	 Uygulama	
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sürecinde	 ortaya	 çıkan	 sorunlara	 alternatif	 çözüm	 önerileri	 tartışılmalı	 ve	
uygulanmalıdır.	

Komite,	 okul	 içinde	 her	 biri	 için	 farklı	 görevlerle	 daha	 küçük	 çalışma	 grupları	
oluşturarak	başlamalıdır,	bunlar:	

•	Açık	okullaşma	teorik	çerçeve	çalışma	grubu:		

Bu	grup,	tüm	okul	çalışanlarına	okul	toplantıları	sırasında	açık	okullaşma	yaklaşımının	
teorik	çerçevesini	açıklamaktan	sorumludur.	

•	Öğretme	ve	Öğrenme	dönüşüm	çalışma	grubu:		

Bu	 grup,	 diğer	 AB	 projeleri	 tarafından	 geliştirilen	 mevcut	 SAY	 tabanlı	 öğretme	 ve	
öğrenme	ortamlarının	yayılmasından	sorumludur.	Öğrenme	ve	öğretme	ortamına	ek	
olarak,	çalışma	grubu	öğrencileri	ve	öğretmenleri,	gerçek	hayattaki	sorunları	çözme	
için	paydaşlarının	katkısını	kullanarak	sorgulamaya	dayalı	araştırmalar	oluşturmaya	
teşvik	etmelidir	(örneğin:	depremlerin	binalar	üzerindeki	etkileri).	

•	Mesleki	Gelişim	Seminerleri	çalışma	grubu:		

Bu	 grup,	 okulda	 açık	 okullaşma	 yaklaşımını	 uygulamak	 için	 öğretmenlerin	 ihtiyaç	
duyduğu	 eğitimlerden	 sorumludur.	 Bu	 nedenle,	 grup	 okul	 ve	 paydaşlar	 arasındaki	
etkili	 bağlantıları	 kullanarak	 eğitimleri	 düzenleyebilir,	 böylece	 açık	 okullaşma	
yaklaşımı	daha	detaylı	açıklanabilir.	

•	Topluluk	çalışma	grubu	oluşturma:		

Bu	 grup,	 okul	 ve	 paydaşlar	 arasında	 etkili	 bağlantılar	 ve	 köprüler	 oluşturmaktan	
sorumludur.	

•	Okul	Değerlendirme	çalışma	grubu:		

Bu	 grup	 açık	 okullaşma	 sürecini	 uygun	 değerlendirme	 araçlarını	 kullanarak	
değerlendirmekten	sorumludur.	

	

2.	Aşama:	Okul	Personeli	için	Mesleki	Gelişim	Seminerleri	Düzenleyin	

Açık	 okullaşma	 yaklaşımının	 okul	 ortamında	 verimli	 bir	 şekilde	 uygulanmasında	
öğretmenler	için	mesleki	gelişim	seminerleri	düzenlemek	gereklidir.	Mesleki	gelişim	
seminerleri	 eğitim,	 uygulama	 ve	 geri	 bildirimi	 içermeli	 ve	 yeterli	 zaman	 ve	 takip	
desteği	sağlamalıdır.	

Mesleki	gelişim	faaliyetleri,	aşağıda	yazılan	eylemlerden	biri	olabilir:	

§ Kişisel	katılınan	kurslar	/	seminerler	
§ Çevrimiçi	kurslar	/	seminerler	
§ Öğretmenlerin	 ve	 /	 veya	 araştırmacıların	 araştırmalarını	 sundukları	 veya	 eğitim	
konularını	tartıştıkları	eğitim	konferansları	



	

16	

§ Resmi	yeterlilik	programı	(örneğin,	bir	derece	programı)	
§ Diğer	okullara	gözlem	ziyaretleri	
§ İşyerlerine,	kamuya	veya	sivil	toplum	kuruluşlarına	gözlem	ziyaretleri	
§ Resmi	bir	okul	düzenlemesinin	bir	parçası	olarak	akran	ve	/	veya	kişisel	gözlem	ve	
koçluk	

§ Öğretmenlerin	mesleki	gelişimi	 için	özel	olarak	oluşturulmuş	bir	öğretmen	ağına	
katılım	

§ Mesleki	alan	yazınını	okuma	

	

Öğretmenlerin	 açık	 okullaşma	 yaklaşımını	 uygulamak	 için	 eğitimlerini	 yürütmek	
üzere	yukarıda	belirtilen	mesleki	gelişim	faaliyetlerini	düzenlemek	ve	organize	etmek	
okuldaki	 Mesleki	 Gelişim	 Seminerleri	 (MGS)	 Seminerleri	 çalışma	 grubunun	
sorumluluğudur.	 Grup,	MGS	 eylemlerini	 düzenlemek	 için	 diğer	 çalışma	 grupları	 ile	
birlikte	çalışmalıdır.	

SNAC	 Projesi	 sırasında,	 ilgili	 fikri	 çıktıların,	 rehberlerin	 ve	 el	 kitaplarının	
tamamlanmasının	 ardından	 konsorsiyumun	 her	 bir	 ortağı,	 belirlenen	 okullardaki	
STEM	öğretmenleri	için	hazırlık	çalıştayları	düzenleyecektir.	Bu	eğitim	etkinliklerinde	
öğretmenler,	proje	tarafından	geliştirilen	eğitim	senaryolarını	ve	etkinliklerini	tanıtıp	
uygulayacaklardır.	 Ayrıca	 veri	 toplama,	 işleme	 ve	 analiz	 için	 önerilen	 araçları	 /	
sensörleri	 ve	 ilgili	 yazılım	 araçlarını	 kullanma	 konusunda	 pratik	 yapacak	 ve	 bilgi	
edineceklerdir.	

	

3.	Aşama:	Paydaşlarla	ve	diğer	inovasyon	merkezi	okullarıyla	etkili	bağlantılar	
kurun	

Okuldaki	 inovasyon	sürecinin	başarısı	ve	sürdürülebilirliği,	okul	 idaresinin	öğretme	
ve	 öğrenme	 şeklini	 değiştirmesine	 izin	 verecek	 paydaş	 topluluğunun	 oluşumu	 ile	
yakından	 ilgilidir.	 Paydaş	 topluluğunu	 okulda	 oluşturmak	 ve	 bu	 topluluğun	 okul	
personelinin	ihtiyaç	duyduğu	durumlarda	yardım	etmesi	ve	desteklemesi	önemlidir.	
Bu	 katkılar	 sadece	 öğrencilerin	 derslere	 yönelik	 motivasyonlarını	 ve	 ilgilerini	
arttırmayacak,	aynı	zamanda	öğrencilerin	akademik	başarılarını	da	artıracaktır.	

Topluluk	 oluşturma	 çalışma	 grubu,	 paydaşlarla	 etkili	 bağlantılar	 kurmaktan	
sorumludur.	 Paydaşların	 öğretme	 ve	 öğrenme	 ortamlarına	 dahil	 edilmesi,	 okul	
personelinin	 okuldaki	 eğitim	 sisteminin	 kalitesini	 artırmak	 için	 önemli	 kararlar	
almasına	olanak	sağlayacaktır.	Okul	personeli	ve	paydaşlar	arasındaki	etkili	işbirliği,	
öğrencilerin	öğrenme	çıktılarını	ve	kazanımlarını	destekleyebilir.	

Yukarıda	belirtilen	nedenlerden	dolayı,	 topluluk	oluşturma	çalışma	grubunun,	Şekil	
2'de	sunulan	Beş	Aşamalı	Paydaş	Katılımı	Çerçevesini	(Kricks	ve	arkadaşları,	2005)	
uygulamaları	önerilir:	
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Şekil	2.	Beş	Aşamalı	Paydaş	Katılım	Çerçevesi	(Kricks	ve	arkadaşları,	2005)	

Bu	çerçeve	beş	aşama	ve	üç	temel	alan	(Yanıt	verebilirlik,	Önemlilik	ve	Tamamlılık)	
içermektedir.	Beş	aşama	aşağıda	açıklanmıştır:	

İlk	aşama	“Stratejik	Düşün”	olarak	adlandırılır.	Bu	aşama	öncelikleri	belirlemek	ve	
okul	personelinin	ve	paydaşların	ortak	hedeflere	yönelik	olarak	çalışmasını	sağlamak	
ve	 kaynakları	 güçlendirmek	 için	 kullanılır.	 Bu	 nedenle,	 hangi	 paydaşlarla	 temasa	
geçileceği,	hangi	konuların	tartışılacağı	ve	hedefe	stratejik	olarak	ulaşmak	için	hangi	
yolların	kullanılması	gerektiği	konusunda	bir	tartışma	yapılmalıdır.	

İkinci	 aşama	 “Analiz	 etme	 ve	 planlama”dır.	 Bu	 aşama,	 paydaşlara	 nasıl	
ulaşabileceğinizin,	 nasıl	 analiz	 edilip	 planlanacağı,	 öğrencilerinin	 birbirlerinden	 ve	
paydaşlardan	 nasıl	 katkıda	 bulunabilecekleri	 ve	 okul	 ortamında	 etkin	 işbirliği	 için	
zaman	sürecinin	nasıl	düzenleneceği	gibi	izlenecek	süreçleri	içerir.	

Üçüncü	aşama	 “Katılım	kapasitelerinin	güçlendirilmesi”	 dir.	Bu	 aşama	en	önemli	
aşamadır.	Özellikle,	paydaşları	etkin	bir	şekilde	katkıda	bulunmaya	teşvik	etmek	için	
alternatif	yollar	bulmak	gerekmektedir.	Bir	konuya	ilişkin	paydaş	katkılarını	alabilmek	
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için	 okul	 personelinin	 iletişim	 becerilerini	 geliştirmesi	 gerekir.	 Bu	 beceriler,	
paydaşlarla	 etkili	 iletişim	 kurmak	 için	 gereklidir.	 Bu	 nedenle,	 her	 paydaşın	
katılabileceği	 etkinlik	 /	 rolü	 önceden	 tanımlamak	 ve	 onları	 okuldaki	 projelere	
katılımlarının	 yararları	 hakkında	 ikna	 etmenin	 olası	 yollarını	 araştırmak	
gerekmektedir.	

Dördüncü	aşama	“Süreci	Tasarlama	ve	Etkileşim”	dir.	Bu	aşamada,	en	etkili	katılım	
yollarından	 biri	 belirlenmelidir.	 Okul	 personeli	 olarak,	 uygulanacak	 süreci	
tasarlayabilirsiniz.	Teşvik	edilen	paydaşlar,	açık	okul	ortamında	gerekli	katkıları	teklif	
etmeye	 hazır	 olacaktır.	 Bu	 aşama,	 proje	 ve	 bu	 projedeki	 rolleri	 hakkında	 gerekli	
bilgilendirmeler	 için	 paydaşlarla	 iletişim	 kurmayı	 gerektirir.	 Beklentiler	 ve	
hedefleriniz	 arasında	 ortak	 bir	 zemin	 bulmanız	 önemlidir.	 Çeşitli	 ayarlamalar	
yapmaya	ve	katılımlarını	artıracak	olası	verimli	iletişim	kanallarını	keşfetmeye	hazır	
olun.	 Ortaklarınızla	 iletişimi	 sürdürmenin	 birçok	 yolu	 vardır:	 saha	 çalışması	
ziyaretleri,	skype	toplantıları,	telefon	görüşmeleri,	e-postalar	vb.	

Son	 Aşama:	 “Gözden	 Geçirme	 ve	 Raporlama”.	 Katılım	 sürecinin	 değerlendirildiği	
aşama	 budur.	 Bu	 aşama,	 okul	 dönüşüm	 komitesi	 ile	 planlanmalıdır.	 Ek	 olarak,	
öğrenciler,	 öğretmenler	 ve	 paydaşlar	 arasındaki	 problemlerin	 ne	 olduğu	 ve	 hangi	
katılım	yollarının	en	iyi	şekilde	çalıştığı	gibi	bazı	sonuçlar	ortaya	koymak	gerekir.	Okul	
personeli	tarafından	kazanılan	deneyimler,	bir	sonraki	dönemin	gelişimine	daha	etkili	
bir	şekilde	katkıda	bulunacaktır.		

Yukarıda	 açıklanan	 Beş	 Aşamalı	 Paydaş	 Katılım	 Çerçevesi,	 okul	 çalışanlarına	
paydaşlarla	 etkili	 bağlantılar	 ve	 iletişim	 kurma	 konusunda	 yardımcı	 olabilir	 ve	
destekleyebilir.	Bu	nedenle,	ilgili	alt	grup	yukarıda	belirtilen	adımları	izleyebilmek	için	
gerekli	görevleri	planlamalı	ve	düzenlemelidir.	

SNAC	 projesinde,	 katılımcı	 okullar,	 yerel	 toplum	 için	 sivil	 korunma	 ve	 sismik	
faaliyetler	 hakkında	 inovasyon,	 eğitim,	 öğretim	 ve	 bilgi	 merkezi	 haline	 gelecektir.	
“Okullar	Depremleri	Çalışıyor	(SSE)”	isimli	Avrupa	Birliği	projesi	sırasında	bir	sismik	
okul	ağı	kurulmuştur.	SNAC	okulları	daha	önce	kurulmuş	bu	ağın	parçası	olacak	ve	
konsorsiyum	 tarafından	 geliştirilen	 yeni	 platform	 sayesinde	 okullar	 arasındaki	
iletişim	artacaktır.	

4.	Aşama:	Okulda	bir	SAY	Tabanlı	Öğretme	ve	Öğrenme	Ortamı	oluşturun	

SAY	kavramının	STEM	eğitimine	dahil	edilmesinin	önemi,	öğrencilerin	gelecekteki	bir	
STEM	 kariyeri	 için	 gerekli	 olan	 bilimsel	 okuryazarlık	 ve	 becerileri	 kazanacakları	
gerçeğinde	yatmaktadır.	Daha	da	ötesi,	öğrenciler	toplumları	etkileyen	kararlar	almak	
için	gerekli	bilim,	inovasyon	ve	toplum	arasındaki	ilişkiyi	anlayabilir.		

SAY	ilkelerinin	STEM	eğitimine	girmesini	daha	iyi	sağlamak	için,	araştırma	ve	proje	
tabanlı	öğrenme	yaklaşımlarını	bütünleştiren	öğrenme	etkinlikleri	dizilerinin	tasarımı	
ve	uygulanması	gerekmektedir.	Hem	öğrenme	yöntemlerinde,	hem	araştırma	hem	de	



	

19	

proje	 bazında	 temel	 bir	 uygulama,	 tartışma	 boyutudur.	 Bu	 nedenle,	 SAY'i	 STEM	
derslerine	dahil	etmek	isteyen	öğretmenler;	öğrencilerinin	sonuçlarını	/	çözümlerini	
vatandaşlar,	 öğretmenler	 ve	 diğer	 toplumsal	 aktörlerle	 paylaşabilecekleri	 ve	
tartışabilecekleri	ortamları	yaratmalıdırlar.	

5.	Aşama:	Kalite	kontrolü	için	değerlendirme	yapın	

SNAC	projesini	değerlendirmek	ve	sürdürülebilirliğini	sağlamak	için	üç	düzeyde	nicel	
ve	nitel	göstergelere	göre	ölçümler	yapılacaktır:	öğrenciler,	öğretmenler	ve	okullar.	
Projeyi	 değerlendirmek	 için	 çeşitli	 değerlendirme	 araçları	 ve	 yöntemleri	 (örneğin	
anketler,	 görüşmeler,	 öğrencilerin	 öğrenim	 ürünlerinin	 değerlendirilmesi)	
kullanılacaktır.	 Tüm	 değerlendirme	 araçları	 ve	 buna	 ilişkin	 kılavuzlar	 bu	 projenin	
4.Fikri	Çıktısında	sunulacaktır.	

Açık	 okullaşma	 felsefesinin	 başarısındaki	 en	 önemli	 adımlardan	 biri,	 okulun	 bu	
yaklaşımı	 etkili	 bir	 şekilde	 uygulayıp	 uygulayamadığı	 açıkça	 ortaya	 çıkacak	 şekilde	
inovasyon	 sürecinin	 devam	 eden	 değerlendirmesidir.	 Kullanabileceğiniz	 birçok	
değerlendirme	yöntemi	bulunmaktadır,	 ancak	OSOS	projesi	 kapsamında	geliştirilen	
Öz	 Yansıtma	 Aracını	 kullanmanızı	 önerilmektedir	
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos).	 Bu	 araç,	 okulunuzun	 durumunu	
belirlemenize	 ve	 gelecek	 uygulama	 faaliyetleriniz	 sırasında	 izleyeceğiniz	 uygun	 bir	
stratejiyi	seçmeniz	için	gerekli	bilgileri	kullanmanızda	yardımcı	olacaktır.	

6.	Aşama:	Farklı	medya	kanallarını	kullanarak	en	iyi	uygulamayı	yansıtın	ve	
paylaşın	

Yukarıda	 açıklanan	 adımları	 tamamladıktan	 sonra,	 okulun	 öğretme	 ve	 öğrenme	
ortamlarında	açık	okullaşma	kültürünün	oluşması	beklenir.	Okulun,	bu	aşamaya	açık	
bir	 okul	 kültürü	 oluşturmak	 için	 paydaşlarla	 işbirliği	 yapan	 ve	 etkin	 olarak	 çalışan	
çalışma	gruplarının	yardımı	ve	desteği	ile	geldiği	varsayılmaktadır.	

Bu	işbirliğinin	bir	sonucu	olarak,	öğretmenlerin	öğretim	yöntemlerini	değiştirdiklerini	
ve	 öğrenci	 merkezli	 bir	 yaklaşım	 kullandıklarının	 görülmesi	 beklenmektedir.	
Öğrenciler	 toplumda	 ortaya	 çıkan	 sorunlar	 için	 paydaşlarla	 ortak	 projeler	 yürütür.	
Elde	ettikleri	verileri	tartışır	ve	uygun	ortamlarda	daha	geniş	kitlelere	sunarlar.	

Okul	 çalışmaları	 bildirir	 ve	 en	 iyi	 uygulamaları	 geliştirir.	 Bu	 veriler	 raporlara	
dönüştürülmeli	ve	aşağıda	sıralanan	çeşitli	medya	kanalları	aracılığıyla	toplumla	etkin	
bir	 şekilde	 paylaşılmalıdır.	 Dijital	 içeriğin	 değerlendirilmesi	 için,	 özellikle	 eğitim	
sürecinin	 kalitesini	 arttırma	 bağlamında,	 yeterli	 mekanizmaları	 ve	 ölçümleri	
belirlemek	özellikle	önemlidir	(Pavlova,	2017).	

Bu	medya	kanalları;	

● Toplantılar,	Telekonferanslar,	Video	Konferanslar:	Proje	çıktıları	öğretmen	eğitimi	
konferanslarında	paylaşılabilir.	
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● Etkinlikler:	 Okullar	 farklı	 sosyal	 etkinliklerde	 stantlar	 açabilir.	 Açık	 kamu	 ve	 ağ	
etkinliklerinde	sonuçların	sunulması	önemlidir.	

● Sosyal	Medya	ve	Dijital	Topluluklar:	Sosyal	medya	uygulamaları,	iletişim	kurmak,	
paylaşmak	ve	içerik	üretmek	için	önemli	dijital	araçlardır.	Aynı	çalışma	alanındaki	
farklı	 kullanıcıların	 etkileşimini	 hızlandırırlar.	 Bu	 tür	 araçlara	 örnek	 olarak	 okul	
web	sayfası,	Facebook,	Instagram,	Twitter	verilebilir.	

● Dokümantasyon:	 Okul	 raporları	 /	 kitapçıkları	 yenilik	 geliştirme	 projesi	 olarak	
hazırlanıp	Milli	 Eğitim	Bakanlığı	 ile	paylaşılabilir.	Bu	 raporlar	 /	 kitapçıklar,	 okul	
inovasyonunu	kendi	öğretme	ve	öğrenme	ortamlarına	uygulamak	isteyen	okullarla	
da	paylaşılabilir.	

● Yayınlar:	 Açık	 okullaşma	 etkinliklerinden	 en	 iyi	 uygulamalar	 kitaplarda,	
dergilerdeki	 araştırma	 makalelerinde,	 bloglarda,	 gazetelerde	 ve	 dergilerde	
yayınlanabilir.	

● Görsel	Yayıncılık:	Proje	sonuçları,	radyo,	podcast,	film,	televizyon	ve	video	gibi	ses	
ve	video	yayıncılığı	ortamlarında	paylaşılabilir.	

● Mesajlar:	Bireyler	ve	okullar	arası	e-posta	gibi	gruplar	arasındaki	noktadan	noktaya	
bilgi	alışverişi.	

● Grafikler:	Proje	süreçleri	hakkında	afiş	ve	reklam	panoları	hazırlanabilir.	

	

2.3.	Pratik	rehber	ve	araçlar	
	

SNAC	 Projesi,	 açık	 okullaşma	 kavramının	 okullar	 ve	 öğretmenler	 arasında	 yer	
tutabilmesi	ve	kolaylaştırılabilmesi	için	iyi	bir	şekilde	geliştirilmiş	ve	verimli	olduğu	
kanıtlanmış	 mevcut	 araçların	 kullanımını	 planlamaktadır.	 Bu	 araçlar,	 topluluk	
oluşturma,	 eğitim	 tasarımı	 ve	 içerik	 yazarlığı,	 kendini	 yansıtma	 ve	 değerlendirme	
desteğine	 yardımcı	 olmayı	 amaçlayan	 araçlardır.	 Aşağıdaki	 alanlarda	 bu	 konular	
açıklanmaktadır.	

Topluluk	oluşturma	portalı	

SNAC	 Projesi,	 Avrupa	 Komisyonu’nun	 Bilgi	 ve	 İletişim	 Teknolojileri	 Politikalarını	
Destek	Programı	tarafından	finanse	edilen	ve	Avrupa	girişiminin	ana	sonucu	olan	Açık	
Keşif	Alanı	(ODS)	portalı	(http://portal.opendiscoveryspace.eu/)	tarafından	sunulan	
hizmetleri	kullanmayı	amaçlamaktadır	(Athanasiades	ve	diğerleri,	2014).	ODS	portalı	
şu	anda	üye	olan	20	Avrupa	ülkesinden	5000	okul	tarafından	kullanılmaktadır.	ODS	
hizmetleri,	 İlham	 Verici	 Fen	 Eğitimi	 (ISE)	 ve	 Açık	 Toplumlar	 için	 Açık	 Okullaşma	
(OSOS)	Avrupa	projeleriyle	daha	da	genişletilmiştir.	Oluşturulmuş	olan	bu	portal,	okul	
ve	 öğretmenlerin	 topluluklar	 oluşturmak,	 onları	 yönetmek,	 kaynakları	 paylaşmak,	
öğrenci	 projeleri	 oluşturmak	 ve	 düzenlemek	 için	 farklı	 özellikler	 ve	 fonksiyonlar	
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sunmaktadır.	 Portalda	 kayıtlı	 olan	 herhangi	 biri	 a)	 profil	 oluşturabilir,	 b)	 topluluk	
oluşturabilir,	 c)	 topluluk	 içinde	 modüller	 oluşturabilir,	 d)	 topluluğa	 katılabilir,	 e)	
topluluğu	yönetebilir,	f)	toplulukta	kaynak	paylaşımında	bulunabilir.	Aynı	zamanda	bu	
portal,	 öğrencilerin	 projelerini	 oluşturabilecekleri,	 düzenleyebilecekleri	 ve	
yayınlayabilecekleri	 entegre	 bir	 yazım	 aracı	 sunmaktadır.	 Bu	 işlevlerin	 her	 biri,	
çevrimiçi	 ve	 herkese	 açık	 olan	 http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-
academies	adresinde	bulunan	ayrıntılı	kılavuzlarda	açıklanmaktadır.	

	

Şekil	3.	Portalda,	bir	kullanıcının	veya	diğer	üyelerin	oluşturduğu	ve	paylaştığı	eğitim	
projelerinin	bulunduğu	farklı	alanların	anlık	görüntüleri.	

	

SNAC	topluluğuna	nasıl	kaydolur	ve	katılırsınız	

Aşağıda,	 SNAC	 topluluğuna	 nasıl	 kayıt	 olacağınız	 ve	 katılacağınız	 konusunda	 adım	
adım	yol	gösteren	bir	kılavuz	bulunmaktadır.	

1.	Adım	:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-communities	adresini	
ziyaret	ediniz	(Şekil	4'teki	ekran	görüntüsüne	bakınız).	

2.	 Adım	 :	 “Başlık”	 alanında,	 “Deprem	 Araştıran	 Okullar”	 ya	 da	 sadece	 “Depremler”	
yazıp	ardından	 “Ara”	ya	 tıklayınız.	Katılacağınız	 topluluk,	 Şekil	5'te	gösterildiği	 gibi	
görünecektir.	

3.	Adım	 :	Bu	 topluluğa	kaydolmak	ve	katılmak	 için	 “Kayıt	Ol”	düğmesine	 tıklayınız.	
Bunu	 yapmak	 için,	 Şekil	 6’da	 gösterildiği	 gibi	 çevrimiçi	 formu	 doldurmanız	 ve	
ardından	“Yeni	hesap	oluştur”	düğmesine	basmanız	gerekir.	

Hesabınız	oluşturulduğunda	e-posta	 ile	bilgilendirileceksiniz	ve	bu	aşamadan	sonra	
portalda	oturum	açabilirsiniz.	

Portal	 hakkında	 ayrıntılı	 rehberleri	 pdf	 olarak	 http://portal.opendiscoveryspace.eu	
/en/training-academies	adresinden	indirilebilirsiniz.	
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Şekil	4.		Portalın	toplulukları	arama	sayfasının	ekran	görüntüsü.	

 
Şekil	5.	Portalın	arama	sonuçları	ekranı.	
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Şekil	6.	Portalın	kayıt	sayfasının	ekran	görüntüsü.	

	

Şekil	7.	http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies	adresinde	bulunan	
portalın	özellikleri	ve	işlevleri	hakkında	ayrıntılı	kılavuzlar	

	

	

	 	

GENEL	KAYNAKLAR	

• Kullanıcı	profili	
• Topluluk	oluştur	
• Topluluk	içinde	modüller	oluştur	
• Topluluğa	katıl	
• Topluluğu	yönet	
• Kayıt	Olma	
• Kaynakları	toplulukta	paylaş	
• Projeler	oluştur	ve	yönet	
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Eğitimsel	tasarım	ve	yazım	aracı	

SNAC	Projesi’nin	 temel	amaçlarından	biri,	öğrencilere	bağımsız	ve	 işbirliğine	dayalı	
olarak	 bilgi	 edinme	 ve	 keşfetme	 fırsatlarını	 sunarak	 etkin	 öğretme	 ve	 öğrenmeyi	
sağlamaktır.	 Öğrenciler,	 öğrenim	 çıktılarının	 başarıldığını	 göstermek	 amacıyla,	
öğrenilenleri	farklı	kaynaklara	uygulayabilirler.	Etkili	bir	eğitim	tasarımı	geliştirmek	
ve	öğrencilerin	başarı	potansiyelini	en	üst	düzeye	çıkarmak	için	dikkatli	bir	planlama	
ve	 yapılandırma	 sürecinin	 varlığı	 gerekmektedir.	 Öğrencilerin	 en	 iyi	 öğrenme	
becerileri,	 akranları,	 öğretmenleri	 ve	 eğitim	 kaynakları	 ile	 etkileşime	 girdiklerinde,	
yansıtıcı	 olduklarında	 ve	 bu	 bilgiyi	 uygulama	 fırsatlarına	 sahip	 olduklarında	
gelişmektedir.	 Bu	 sebeple,	 öğrencilerin	 çalışmalarında	 etkileşimli	 ve	 yansıtıcı	
oldukları	 rollerin	 öğretmenler	 tarafından	 sağlanması,	 başarılı	 bir	 tasarımı	
beraberinde	getirecektir.	Portal,	öğretmenlere	eğitim	faaliyetlerinde	kolayca	geliştirici	
olmalarını	 sağlayan	 bir	 dizi	 fonksiyonel	 ve	 bütünleşik	 iyi	 yapılandırılmış	 bir	 araç	
sunmaktadır.	Bu	araç,	öğrenci	ve	öğretmenler	için	olmak	üzere	2	farklı	yapıdadır.		

Öğretmenlerin	 ortamında,	 her	 topluluk	 üyesi,	 yani	 öğretmen	 veya	 genel	 eğitimci,	
mevcut	 çevrimiçi	 kaynakları	 kişiselleştirebilir	 ve	 diğer	 topluluk	 üyeleriyle	
paylaşabilir.	 Yeni	 bir	 projenin	 oluşturulması	 için	 gereken	 süreç	 Şekil	 8’de	
belirtilmektedir.		

	
Şekil	8.	Öğretmenlerin	yeni	bir	proje	oluşturmak	için	izleyecekleri	süreç.	

Süreç	 yedi	 aşamadan	 oluşmaktadır.	 1.	 Portalı	 ziyaret	 et/gir,	 2.	 Okul	 Seç,	 3.	 Bir	
topluluğu	 ziyaret	 et,	 4.	 Yeni	 proje	 oluşturmayı	 seç,	 5.	 Temel	 bilgileri	 gir,	 6.	Her	bir	
aşama	için	kuralları	düzenle,	7.	Bağlantıyı	öğrencilerle	paylaş.	Aşağıdaki	şekilde,	bir	
öğretmenin	 öğrencileri	 için	 projenin	 her	 aşamasını	 düzenleyebileceği	 bir	 editör	
çerçevesini	göstermektedir.	Proje	oluşturma	süreci	tamamlandıktan	sonra,	verimlilik	
ve	rahatlık	için	portalda	öğretmenlerin	“taslak”	veya	“son”	statüsüne	bağlı	olan,	çeşitli	
alanlar	 bulunmaktadır.	 Taslak	 halindeki	 projeler,	 projeyi	 oluşturan	 kişinin	 profili	
altında	 sunulurken,	 son	 projeler	 eş	 zamanlı	 olarak	 kullanıcının	 profil	 sayfasında,	
projenin	 oluşturulduğu	 topluluğun	 proje	 sayfasında	 ve	 son	 projelerin	 sunulduğu	
portalın	 genel	 sayfası	 gibi	 alanlarda	 sunulmaktadır.	 Böylece,	 eğitime	 yönelik	 olan	
projeler	kolayca	paylaşılabilir,	aranabilir	ve	birden	fazla	düzeyde	ulaşılabilir.	
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Şekil	9.	SNAC,	öğrencilere	basit	bir	dört	aşamalı	süreci	takiben	projelerini	geliştirme	fırsatı	
sunmak	için	OSOS	platformunu	kullanacaktır.	

	
Şekil	10.	Öğretmenler	için	eğitimsel	projenin	her	aşamasındaki	öğrencilere	yönelik	olan	

yönergeleri	düzeltme	ortamı.	

Öğretmenin	 oluşturduğu	 ortak	 proje	 bağlantısı	 ile	 yalnızca	 öğretmen	 tarafından	
oluşturulan	 takma	 isim	 ve	 erişim	 koduna	 sahip	 öğrenciler,	 aynı	 zamanda,	 kendi	
sınıflarına	yönelik	gerçek	eğitim	gereksinimlerini	yansıtacak	ve	kendi	topluluklarına	
da	 çözüm	 önerilerini	 sunacak	 projelerin	 ve	 eğitim	 etkinliklerinin	 oluşturucuları	
olacaktırlar.	Öğrenciler,	topluluğun	problemlerini	tanımlayabilecek	(Hisset),	kolayca	
çoğaltılabilecek	 yaratıcı	 çözümler	 tasarlayacak	 ve	 geliştirecek	 (Hayal	 Et),	 projeyi	
uygulayacak	(Oluşturacak)	ve	nihayetinde	topluluk	içindeki	diğer	okullar	ile	bu	süreci	
paylaşacaktır	 (Paylaş).	 Bu	 sebepten	 dört	 aşamalı	 açık	 okullaşma	 modeli	 SNAC’e	
uyarlanmaktadır	(şekil	9,10	ve	11’e	bakınız).	



	

26	

	

	
Şekil	11.	Öğrencilerin	yeni	proje	yazımında	kullanacakları	takip	süreci	

Yukarıda	 belirtilen	 araçlar,	 topluluk	 oluşturma	 ve	 desteklemeyi,	 eğitim	 tasarımı	 ve	
eğitim	içeriğini	oluşturmayı,	sunmayı	ve	paylaşmayı	amaçlamaktadır.	Bu	araçlar	ile,	
herbir	okul	ağının	katılmış	olduğu	SNAC	Projesi,	açık	okul	konsepti	ve	SAY	prensibi	
olarak	yaygınlaşma	kolaylaştırması	beklenmektedir.	
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3.	İKİNCİ	EĞİTİM	MODÜLÜ:	SORUMLU	VATANDAŞLIK	
	
	3.1.	SAY	kavramına	genel	bakış	

Sorumlu	Araştırma	ve	Yenilik	(SAY),	Avrupa	Komisyonu	tarafından	belirlenen	modern	
toplumun	 temel	 zorluklarını	 ele	 almanın	 ve	 yönetmenin	 bir	 yolu	 olarak	 kabul	
edildiğinden	 beri	 Horizon	 2020	 programının	 baskın	 bir	 kavramıdır.	 Bu	 çerçeve,	
toplumsal	 aktörleri,	 araştırma	 ve	 inovasyonun	 tüm	 süreçlerine	 aktif	 olarak	 dahil	
ederek	Avrupanın	sosyal	ihtiyaçları,	değerleri	ve	beklentileri	ile	uyumlu	hale	getirmeyi	
amaçlar.	 SAY,	 yönetim,	 fen	 eğitimi,	 etik,	 cinsiyet,	 açık	 erişim,	 halkın	 katılımı	 olmak	
üzere	 altı	 boyut	 içerir	 ve	 yansıma,	 iletişim	 ve	 tartışma	 olarak	 üç	 ana	 beceride	
aktarılabilir.	SAY	ile	 ilgili	daha	fazla	bilgi	1.	Fikri	Çıktı’da	mevcuttur	(Sutcliffe	2011,	
Avrupa	Komisyonu,	2014,	2015,	Sisnetwork,	2016).	

	
3.2.	SNAC	Okullarında	SAY	
	

Modern	 toplumun	 zorluklarının	 üstesinden	 gelmesi	 için	 gerekli	 bilgi	 ve	 becerilerin	
sağlanarak	yarının	vatandaşlarının	hazırlanması	açısından	fen	eğitimi	çok	önemlidir.	
Bu	 nedenle,	 yerel	 topluluk	 paydaşlarının	 aktif	 katılımıyla,	 toplumlarının	 gerçek	
sorunları	ile	ilgili	SAY	tabanlı	projelere	öğrencilerin	katılması	asıl	şarttır.	SNAC	projesi,	
öğrencilerin	bu	tür	projelerin	geliştirilmesinde	yer	alabilmeleri	için	çok	büyük	fırsatlar	
sunmaktadır	 ve	 böylece	 öğrenciler	 vatandaş	 sismolojisinin	 bir	 parçası	 olabilmenin	
motivasyonuna	sahip	olmaktadırlar.	

Bu	 projeler,	 öğrencileri	 öğrenme	 sürecinin	 merkezine	 yerleştirir	 ve	 toplumlarının	
gerçek	yaşam	konularında	harekete	geçmelerini	teşvik	eder.	Bu	süreci	kolaylaştırmak	
için,	 öğretmenler	 tarafından	 sorgulamaya	 dayalı	 ve	 proje	 bazlı	 olan	mevcut	 eğitim	
yaklaşımları	 kullanılabilir.	 Her	 iki	 yaklaşım	 da,	 dünya	 ile	 ilgili	 deneyimlerin	
sağlanmasına,	 bilimsel	 becerilerin	 ve	 bilime	 yönelik	 olumlu	 tutumların	
geliştirilmesine	 odaklanmaktadır.	 Bunu	 öğrencilerin	 bilimsel	 ilgi	 alanlarına	 ve	
meraklarına	 dayanarak,	 onları	 otantik	 bilimsel	 süreçlere	 aktif	 olarak	 dahil	 eden	
etkinliklerle	 sağlamaktadır.	 Etkileşim	 ve	 iletişim	 de	 bu	 yaklaşımların	 ayrılmaz	
parçalarıdır.	

SNAC	 okulları	 sismik	 bir	 okul	 ağının	 parçası	 olacak	 ve	 yerel	 toplulukları	 için	 sivil	
korunma	ve	 sismik	 faaliyetler	hakkında	yenilik,	 eğitim,	öğretim	ve	bilgi	 içeren	açık	
merkezler	 haline	 gelecektir.	 Böylece,	 SAY	 kavramlarının	 ve	 faaliyetlerinin	 süreç	
içerisinde	 aktif	 entegrasyonu	 projenin	 çeşitli	 aşamalarında	 öğretmenler	 tarafından	
sağlanabilir.	Bu	pratik	 rehber,	öğretmenler	ve	okul	müdürleri	 tarafından	bir	eğitim	
modülü	 olarak	 kullanılabilir.	 Aynı	 zamanda	 rehber,	 SNAC	 öğretmenlerinin	 SAY	
kavramını	 anlamalarını	 kolaylaştırmak	 ve	 öğrencilerin	 projelerinde	 SAY	 yönlerini	
etkili	bir	şekilde	dahil	etmenin	yollarını	önermektedir.	
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3.3.	Pratik	rehber	

Eğitim	modülünün	asıl	amacı,	SNAC	öğretmenlerinin	bir	yandan	SAY	kavramına	giriş	
yapması,	 diğer	 yandan	 da	 onlara	 SAY’ın	 yönlerini	 sorgulamaya	 ve	 proje	 temelli	
faaliyetlere	 nasıl	 uygulayacaklarına	 dair	 temel	 yönergeleri	 sağlamaktır.	 Modül,	 üç	
etkinlikten	oluşur:	1.	SAY’ın	tanımı	ve	öneminin	sunumu	ve	tartışılması,	2.	Uygulamalı	
etkinlik	 (öğrenen	 öğretmenler),	 3.	 Öğrenci	 projelerinde	 SAY	 yönlerinin	 nasıl	
tanıtılacağına	dair	fikir	tartışma	ve	beyin	fırtınası.	Faaliyetlere	ekteki	sunum	slaytları	
eşlik	etmektedir.	

	

Etkinlik	1:	SAY	tanımı	ve	önemi	hakkında	sunum	ve	tartışma	

Öğretmenlere	SAY	kavramı	15-20	dakikalık	bir	sunumla	anlatılır	(1-12.	Slaytlar).	Ppt	
dosyasında	 her	 slayt	 için	 öğretmenlere	 yöneltebileceğiniz	 notlar	 ve	 sorular	
bulabilirsiniz.	SAY'ın	tanımı	ve	boyutları	ilk	önce	basit	bir	örnekle	sunulur	ve	tartışılır.	
Tartışmaya	verilen	örnek	ile	SAY	gerekliliği	ve	hedefleri	üzerine	odaklanılır.	Alternatif	
olarak,	 ülkenizden	 /	 toplumunuzdan	 öğretmenlerin	 daha	 aşina	 oldukları	 bir	 örnek	
sunabilirsiniz.	Bu	çerçevede,	bir	sonraki	uygulamalı	etkinlikte,	SAY’ın	temel	ilkelerinin	
sunulmasının	 yanı	 sıra,	 eğitimde	 sorgulama	 ve	 proje	 temelli	 öğrenme	 yoluyla	 nasıl	
uygulanabileceği	üzerine	düşünceler	daha	iyi	tartışılır.	

Etkinlik	2:	Uygulamalı	Etkinlik		

“Depremleri	 tahmin	 edebilir	 miyiz?”	
Uygulamalı	 etkinliği,	 sismoloji	
kavramına	 dayanan	 SAY’ın	 temel	
prensiplerini	 içeren	 bir	 faaliyete	
örnektir	 (slaytlar	 13-18).	 Öğretmenler	
bu	 etkinliği	 SNAC	 projesi	 sırasında	
öğrencileriyle	 de	 uygulayabilirler.	
Öğretmenler	 bu	 süreçte	 öğrenci	 olarak	
hareket	 ederler	 ve	 eğitmen	 etkinlik	
sırasında	 grup	 içinde	 genel	 olarak	
tartışmayı	kolaylaştıracak	rehber	rolüne	
sahiptir.	 Eğitimin	 nihai	 etkinliğinde	
genel	 olarak	 SAY’ın	 uygulanmasına	
ilişkin	 etkileşim	 ve	 tartışma	 yer	
alacaktır.	 Uygulamalı	 faaliyetin	 her	
aşaması	aşağıda	tanımlanmıştır:	

1.	Aşama	(15	dakika)	Giriş:	Bu	aşamada	deprem	tahmini	kavramına	giriş	yapılır	ve	
öğretmenlerin	konuyla	 ilgili	kendi	görüşlerini	oluşturmaları	sağlanır.	Faaliyetin	ana	
sorusuyla	başlayınız:	“Depremleri	tahmin	edebilir	miyiz?”	(Slayt	14).	Öğretmenlerin	
deneyimlerini	depremlerle	ve	 tahminleriyle	 ilgili	 ilk	 fikirlerini	 ifade	etmelerine	 izin	

Şimdi deprem olacak…. 

Şimdi…. hayır…. şimdi…. 

Tamam.... şimdi.... hayır…. 

Rasathanede uzun bir günün sonunda 
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veriniz	(örneğin,	daha	önce	depremlerle	ilgili	tahminleri	okudular	mı?	Nerede?	Onlara	
inandılar	mı	ve	neden?	Bu	tahminler	hangi	bilgileri	verdi?	Bu	teknoloji	gerçekten	var	
mı?).	Tartışmanın	bu	aşamasında,	 eğitmen	öğretmenleri	düzeltmemeli	veya	onların	
sorularını	 cevaplamamalıdır.	 Eğitmen,	 öğretmenler	 arasındaki	 tartışmayı	
kolaylaştırmalı	 ve	 fikirlerini	 ifade	 etmelerine	 izin	 vermelidir.	 Eğitimci,	 tartışma	
sırasında	öğretmenleri	desteklemek	için	ana	fikirleri	bir	tahtaya	yazabilir.	Bu	fikirler,	
öğretmenlerin	 ilk	 ve	 son	 görüşlerini	 karşılaştırmak	 ve	 yansıtmak	 için	 uygulamalı	
faaliyetin	sonunda	tekrar	gözden	geçirilebilir.	

2.	Aşama	(yaklaşık	20	dakika)	Görüşlerin	Formülasyonu:	Haicheng	(Çin)	depremi	
örneğini	 (1975)	 öğretmenlere	 sununuz	 (slayt	 15).	 Bu	 7.3	 şiddetindeki	 depremde	
yapılan	tahmin	en	çok	alıntı	yapılan	başarılı	tahmindir.	Bölgedeki	sismik	faaliyetin	ilk	
çalışmasına	dayanarak,	yetkililer,	çeşitli	tedbirleri		(örneğin	ev	tahliyeleri)	içeren	bir	
tahmin	 yayınladılar.	 Bu	 tebirler,	 sayısı	 binlere	 varabilecek	 kayıpların	 en	 aza	
indirilmesine	yol	açtı.	Bununla	birlikte,	tahmine	yol	açan	yöntem	belirsizdir	ve	önceki	
gün	yapılan	tahminler,	tahliyelerin	temel	nedeni	olabilir.	Bir	sonraki	büyük	Çin	sismik	
olayı	 beklenmeyen	 bir	 olaydı	 ve	 binlerce	 Çinli	 ölmüştür.	 Günümüzde,	 tahminler	
(özellikle	bilim	insanları	olmayan	kişilerce	yapılan),	sosyal	medyada	genellikle	yakın	
gelecekte	bir	depreme	öncülük	ettiği	düşünülen	bir	şey	olduğunda	(örneğin,	olağandışı	
hayvan	etkinliği,	büyük	ölçüde	sismik	olaylarda	ılımlı)	ortaya	çıkmaktadır.	

Öğretmenleri	gruplara	ayırın	ve	tartışmalarına	izin	verin:	(i)	bir	deprem	tahmininin	
temel	unsurları	ne	olmalıdır	(zaman,	tarih,	dış	merkez	(konum),	büyüklük.	Tahmini	
şansın	ötesinde	başarılı	olursa	bir	tahminin	de	önemli	olduğu	düşünülür)	(ii)	etik	ve	
sonuçlar	gibi	 temel	SAY	konularına	odaklanırken,	depremlerin	 tahmin	edilmesi	 için	
olası	 (varsayımsal)	 etkili	 bir	 yöntem	hakkındaki	 tartışmaları	 formülüze	 eder	 (slayt	
16).	Bu	konuyla	ilgili	geçerli	bir	görüş,	bilim	insanları	depremleri	tahmin	etmek	için	
etkili	bir	yöntem	geliştirse	bile,	 istenmeyen	sonuçlara	yol	açabileceğinden	 (örneğin	
panik)	dolayı	sosyal	faydası	yüksek	derecede	sorgulanabilir	olacağıdır.	Depremlerin	
öngörülmesi	 için	 teknoloji	 geliştirme	 çabalarına	 odaklanmak	 yerine	 (muhtemelen	
maliyetli	 bir	 süreç),	 odak	 önlemlerin	 geliştirilmesi	 ve	 antisismik	 ölçü	 teknikleri	
uygulanarak	 güvenli	 olmayan	 altyapıların	 iyileştirilmesi	 üzerine	 odaklanılmalıdır.	
Öğretmenlere,	 grup	 çalışmasında	 yapılan	 tartışmalar	 sırasında	 çalışması	 için	 ilgili	
öğrenme	materyali	kaynakları	sağlanacaktır.	

Tüm	gruplarla	yukarıdaki	konuları	tartışabilir	veya	sınırlı	zamanınız	varsa,	her	gruba	
farklı	bir	konu	ayırabilirsiniz.	

3.	 Aşama	 (15	 dakika)	 Son	 Sonuçlar:	 Bu	 aşamada,	 gruplar	 görüşlerini	 sunar	 ve	
tartışırlar	(slayt	17).	Her	bir	grubun	sunumu	3	dakika	kadar	sürmeli	ve	nihai	sonuçları	
formüle	etmek	için	gruplar	arasında	tartışmalar	sonuçlandırılmalıdır	(her	sunumdan	
sonra	veya	tüm	sunumların	sonunda).	Eğitimci,	faaliyetin	amacının	bir	görüş	birliğine	
ulaşmanın	 olmadığını	 göz	 önünde	 bulundurmalıdır.	 Faaliyet	 odağı,	 geçerli	 ve	 iyi	
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yapılandırılmış	 görüşlere	 dayanarak	 SAY	 yönlerinin	 yansıması	 ve	 tartışılmasıdır.	
Öğretmenlerin	birinci	aşamadaki	sunumları	tartışmayı	kolaylaştırabilir	ve	etkileşimi	
destekleyebilir.	

Etkinlik	 3:	 Öğrenci	 projelerinde	 SAY	 boyutlarının	 nasıl	 tanıtılacağı	 üzerine	
tartışma	ve	beyin	fırtınası	

Bu	 etkinlikte,	 öğretmenler	 uygulamalı	 etkinlik	 sırasında	 uygulanan	 aşamaları	 ve	
sırasıyla	 öğrenenlerin	 ve	 eğitimcinin	 rollerini	 gösterir.	 Etkileşimin,	 iletişimin	 ve	
tartışmanın,	 faaliyetin	 ana	 süreçleri	 olduğunu	 ve	 faaliyet	 odağının,	 SAY	 belirtilen	
yönleriyle	 en	 çok	 sosyo-bilimsel	 konu	 ile	 ilgili	 olduğunu	 vurgulayınız.	 Bu	 etkinliği	
sınıflarında	 nasıl	 uygulayabileceklerini	 ve	 onlarla	 birlikte	 beyin	 fırtınası	 yaparak	
öğrencileri	 sismoloji	 ile	 ilgili	 benzer	 etkinliklere	nasıl	 dahil	 edeceklerine	dair	 farklı	
fikirler	hakkında	tartışınız.	

	

4.	ÜÇÜNCÜ	EĞİTİM	MODÜLÜ:	SNAC	PLATFORMU	KULLANAN	
OKULLARDA	SİSMOLOJİ	
	
4.1.	Sismolojiye	genel	bakış	

Her	gün,	Dünya’nın	yüzeyinde,	zaman	zaman	kazalara	ve	yaralanmalara	neden	olan	
düzinelerce	 deprem	 kaynaklı	 sarsıntı	 gerçekleşmektedir.	 Çoğu	 zaman	 bu	 şokların	
büyüklüğü	düşük	olmakta	veya	az	nüfuslu	yerlerde	meydana	gelmektedir.	Bu	sürekli	
sismik	 aktivite,	 Dünya	 yüzeyinin	 görünümünü	 değiştirmede	 içsel	 (endojen)	
dinamiklerin	önemini	ortaya	koymaktadır.	

	
Şekil	12.	Bu	harita,	1900'dan	bu	yana	küresel	sismikliğin	içerisinde	gerçekleşen	güçlü	

depremleri	kapsamlı	bir	genel	bakış	içerisinde	göstermektedir.	Bu	resim,	sismik	kaynakların	
çoğunun	ve	en	büyük	gerilmelerin	plakalar		arasındaki	nispi	hareketler	nedeniyle	tektonik	

plakalar	arasındaki	sınırlarda	bulunduğunu	göstermektedir.	(kaynak:	USGS).	
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Depremlerin	 çoğu,	 yeryüzünün	 sallanmasına	neden	olan	 elastik	dalgalar	biçiminde,	
yer	 kabuğunu	 serbest	 bırakan	 enerjide	 meydana	 gelen	 ani	 kırılmalar	 tarafından	
üretilir.	Fayların	yüzeyine	karşılık	gelen	bu	kırılmalar,	Dünya’nın	kabuğunu	çapraz	bir	
şekilde	 geçen	 yarıkları	 uzatır	 ve	 Dünya'nın	 iç	 (endojen)	 kuvvetlerinin	 hareketiyle	
strese	maruz	kalır.	Faylar,	üç	ana	fay	türüne	ayrılmaktadır:	doğrudan,	 ters	ve	yanal	
atımlı	faylar.	

Fay	Türleri	

	
Şekil	13.	Sismik	dalgalar,	fayın	odak	noktasından	(içmerkez-hiposantr)	yüzeye	

yayılmaktadır.	(kaynak:Waikato	Üniversitesi).	

	

	

Şekil	14.	Doğrudan	faylar,	çekme	gerilmelerinin	bir	sonucu	olarak,	onu	oluşturan	iki	bloğun	
karşılıklı	olarak	uzaklaşmasına	neden	olur.	İtalya'da	Apennine	zinciri	boyunca	meydana	
gelen	depremlerin	çoğu	doğrudan	faylarla	oluşmaktadır.	(Kaynak:	ABD	Milli	Park	Servisi).	
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Şekil	15.	Ters	faylar,	sıkıştırma	gerilmelerinin	bir	sonucu	olarak	blokların	karşılıklı	olarak	
yaklaşmasına	neden	olur	(Kaynak:	ABD	Milli	Park	Servisi).	

	

Şekil	16.	Yanal	atımlı	faylar,	sağ	ve	sol	hareketli	olarak	blokların	göreceli	olarak	yatay	bir	
şekilde		hareket	etmesidir.	(Kaynak:	ABD	Milli	Park	Servisi).	

Bir	fayın	kayması,	stres	miktarının	fayın	kendi	yüzeyindeki	sürtünmeyi	aşacak	şekilde	
meydana	 gelmesi	 sonucu	 fayın	 yüzeyi	 boyunca	 biriken	 enerjinin	 ortaya	 çıkmasıyla	
meydana	gelir.	Hareketin	tetiklendiği	fayın	yüzeyindeki	noktaya	içmerkez	veya	odak	
noktası	 (hiposantr),	 buna	 ek	 olarak	 Dünya'nın	 yüzeyine	 yansımasına	 dış	 merkez	
(episantr)	 denir.	Daha	önce	de	belirtildiği	 gibi,	 fay	boyunca	depolanan	 enerji,	 odak	
noktasından	 hem	 Dünya	 içinde	 hem	 de	 yüzeyinde	 yayılan	 elastik	 dalgalar	 olarak	
salınır	 ve	 en	 hassas	 sismometreler	 depremlerin	 dış	 merkezden	 binlerce	 kilometre	
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uzakta	 olsalar	 bile	 geçişlerini	 tespit	 edebilirler.	 Bu	 kayıtlar,	 örneğin	 Dünya'nın	 iç	
yapısı,	belirli	bir	yerdeki	zeminin	mekanik	özellikleri,	dalgaların	mesafeye	bağlı	olarak	
değiştirilmesi	vb.	gibi	değerli	bilgiler	sağlayabilir.	

Sismik	dalgalar	

Sismik	dalgalar,	hem	yayılma	açısından	hem	de	maddenin	çapraz	salınımını	bırakma	
biçimleri	bakımından	birbirlerinden	farklı	olan	çeşitli	elastik	dalga	tipleridir.	Öncelikle	
onları	hacim	dalgaları	ve	yüzey	dalgaları	olarak	ayırabiliriz.	Hacim	dalgaları	kaynaktan	
(bir	depremin	odak	noktası)	başlar	ve	giderek	genişleyen	küresel	cepheler	boyunca	
Dünya’nın	içinde	yayılır.	Sırayla	hacim	dalgaları	P	(birincil	ve	boyuna)	ve	S	(ikincil	ve	
enine)	dalgalara	ayrılır.	

	
Şekil	17.	P	dalgaları	en	hızlı	hareket	eden	dalgalardır	ve	maddenin	yayılma	yönüne	paralel	
olarak	salınımını	sağlar.	Bu	dalgalar	bir	yere	ulaştığında,	temelde	düşey	bir	harekete	neden	

olurlar	(kaynak:	İngiliz	Jeolojik	Araştırması).	

	
Şekil	18.	S	dalgaları,	P	dalgalarından	biraz	daha	yavaştır	(geleneksel	olarak	VS	=	0,58	*	VP)	
ve	maddenin	yayılma	yönlerine	dik	olarak	salınmasına	izin	verir.	Bu	dalgalar	bir	yere	
ulaştıklarında,	temelde	düşey	bir	yatay	düşmeye	neden	olurlar	(kaynak:	İngiliz	Jeolojik	

Araştırması).	
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Yüzey	 dalgaları,	 Dünya	 yüzeyine	 ulaştıklarında	 hacim	 dalgaları	 tarafından	 üretilir.	
Yüzey	dalgaları,	merkezin	yüzeyinde	dış	merkezden	yayılır	ve	bir	taş	gölete	atılarak	
oluşturulan	dalgalarla	aynı	şekilde	yayılır.	Yüzey	dalgalarının	en	özel	özelliklerinden	
biri,	 dağıtıcı	 olmalarıdır.	 Bu,	 dışmerkezden	 uzaklaştıkça	 frekanslarının	 azaldığı	
anlamına	gelir.	Yüzey	dalgaları	iki	temel	tipolojiye	ayrılır:	Rayleigh	ve	Love.	

	
Şekil	19.	Rayleigh	dalgaları,	merkezin	yüzeyinde	bulunan	dış	merkezden	yayılır	ve	deniz	
dalgalarına	benzer	şekilde	yerin	tuhaf	bir	eliptik	hareketine	neden	olur	(kaynak:	İngiliz	

Jeolojik	Araştırması).	

	
Şekil		20.	Love	dalgaları,	merkezin	yüzeyindeki	dış	merkezden	yayılır	ve	S	dalgalarının	
geçişine	neden	olan	benzer	yatay	bir	harekete	neden	olur	(kaynak:	İngiliz	Jeolojik	

Araştırması).	
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Hassas	bir	sismik	sensör,	güçlü	veya	zayıf	yerel	depremler	tarafından	oluşturulan	yer	
hareketini	ve	aynı	zamanda	güçlü	ve	uzak	depremler	tarafından	oluşturulan	hareketi	
ortaya	çıkarabilir.	Sensörün	yer	hareketini	kaydetmesine	dalga	şekli	denir.	Bir	dalga	
formunun	 özellikleri	 dış	merkez	 uzaklığına	 ve	 kaynak	 derinliğine	 bağlıdır.	 Her	 bir	
örnek	 olaya	 bağlı	 olarak,	 dalga	 formları	 sismik	 olayın	 büyüklüğü	 kadar	 sismik	 bir	
kaynağın	mesafesini	ve	derinliğini	tespit	etmemize	izin	verecek	kadar	farklı	olabilir.	
	

	
Şekil		21.	Farklı	dalga	türlerinden	kaynaklanan	hareketlerin	vurgulandığı	bir	dalga	

formunun	şematik	örneği.	Farklı	dalga	türlerinin	gelişinin	açıkça	ayrılması,	olayın	sensörden	
çok	uzakta	gerçekleştiğini	gösteriyor.	Ayrıca,	yüzey	dalgalarının	genişliği,	hacim	

dalgalarından	çok	daha	büyüktür.	Bu	bize	odak	noktasının	düşük	derinliğini	gösterir.	
(kaynak:	INGV).	

	

Sismometreler	ve	sensörler	

Sismometre,	 sismik	 dalgaların	 oluşması	 durumunda	 zeminin	 hareketini	 ortaya	
çıkarmak	 ve	 kaydetmek	 amacıyla	 kullanılan	 bir	 cihazdır.	 Zemin	 hareket	 ettiğinde,	
titreşen	 bir	 yay	 ucunda	 asılı	 bir	 kütleden	 oluşur.	 Öğretici	 animasyonu	 inceleyiniz:	
http://www.wwnorton.com/college/geo/animations/how_seismograph_works.htm	
Bir	 sismik	 istasyonun	 sensörleri,	 kullanıldığı	 görevlere	 bağlı	 olarak	 farklı	 özellikler	
gösterebilir.	 Kısa	 bir	 süre	 için,	 sensörün	 süspansiyon	 yayları	 çok	 sağlamdır	 ve	 bu,	
yüksek	 frekanslı	 zemin	 hareketi	 durumunda	 kütlenin	 salınımına	 yol	 açar.	 Bu	 tür	
sensörler,	 kuvvetli	 depremlerden	 kaynaklanan	 hacim	 dalgalarının	 neden	 olduğu	
hareketi	 ortaya	 çıkarmanın	 yanında	 yerel	 kuvvetli	 veya	 zayıf	 depremler	 tarafından	
oluşturulan	geçiş	dalgalarının	hareketinin	de	ortaya	çıkarılmasında	çok	etkilidir.	
	
Bir	“geniş	bant”	sensör	daha	yumuşak	yayları	sahiptir	ve	bir	damper	ile	donatılmıştır,	
“elastik	olmayan”	bir	şekilde	salınımını	sağlayan	kütleye	müdahale	edebilen	bir	başka	
cihazdır.	 Bu,	 kütlenin	 salınımlarının,	 salınım	 frekansından	 bağımsız	 olarak	 zeminin	
hareketine	uyum	sağladığı	anlamına	gelir.	Bu	tür	bir	sensör	özellikle	uzak	mesafelerde	
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meydana	 gelen	 düşük	 frekanslı	 yüzey	 dalgalarını	 vurgulayarak	 hem	düşük	 hem	de	
yüksek	frekanslı	dalgaları	açığa	çıkarır. 
Günümüzde	 yer	 hareketini	 kaydetmeyi	 amaçlayan	 cihazlar	 çoğunlukla	
elektromanyetik	tiptir.	Bu,	çıkış	sinyali	daha	sonra	uygun	bir	cihaz	tarafından	dijital	
formatta	dönüştürülmüş	bir	elektrik	akımı	anlamına	gelmektedir.	Bu	nedenle,	dijital	
formattaki	 sismik	 veriler	 web	 üzerinden	 uzaktan	 kolayca	 yönetilebilir	 ve	
paylaşılabilir,	 böylece	 sadece	 araştırmacılara	 değil,	 aynı	 zamanda	 eğitim	 amaçlı	
öğrencilere	ve	öğretmenlere	de	değerli	bilgiler	sunulur.	Farklı	türdeki	sensörler	(TC1	
ve	 Raspberry	 Shake)	 tarafından	 elde	 edilen	 verilere	 erişimiyle,	 öğrenciler	
hassasiyetteki	 farklılıkları	da	doğrulayabilirler.	Bir	damperli	donanıma	sahip	 	geniş	
bantlı	 bir	 sensör	 olan	 TC1,	 sismometrenin	 çok	 uzağında	 meydana	 gelen	 güçlü	
depremlerin	 oluşturduğu	 düşük	 frekanslı	 yüzey	 dalgalarının	 geçişinden	 dolayı	 yer	
hareketini	ortaya	çıkarabilirken,	Raspberry	–	kısa	periyotlu	sensör-	hem	daha	yakında	
oluşmuş	 depremler	 tarafından	 oluşturulan	 yüksek	 frekanslı	 dalgaları	 hem	 de	 uzak	
depremlerden	oluşan	hacim	dalgaları	daha	iyi	ortaya	çıkarır.	

SNAC	 sismik	 ağı,	 25'ten	 fazla	 genişbant	 TC1	 sensörü	 ve	 35	 Raspberry	 Shake	
sismometresinden	 oluşacaktır.	 Bu	 yoğun	 diziliş,	 öğrencilerin,	 deprem	 sırasında	
sensörlerin	 farklı	 davranışlarını	 doğrulamalarını	 sağlayacaktır.	 Bu	perspektifte,	 her	
ortağa,	dış	merkez	mesafesi	veya	tepkisinde	bir	farklılık	olmasa	bile,	elde	edilen	farklı	
dalga	 formlarını	 doğrulamak	 için	 kurumlarına	 birkaç	 farklı	 sismometre	 kurmasını	
önerilmiştir.	

	
Şekil		22.	20	Aralık	2018'de	Kamçatka	yarımadasında	meydana	gelen	Rusya	(enlem	55,1	°;	

boylam.	164,69	°)	bir	deprem	tarafından	üretilen	dalgaların	geçişine	bağlı	olarak	yer	
hareketi,	sırasıyla	bir	genişbant	(a)	ve	Güney	İtalya'da	aynı	yere	yerleştirilmiş	kısa	süreli	bir	
sensör	(b)	(Lioni,	enlem	40,90	°;	uzun.	15,18	°).	İlk	durumda,	P	ve	S	dalgasının	ilk	gelişleri	ve	
ayrıca	çok	düşük	frekanslı	yüzey	dalgalarının	geçişi	açıkça	görülmektedir.	İkinci	durumda	
sadece	P	dalgaları	farkedilebilir	ve	hepsinden	öte,	yerel	gürültüden	şiddetle	etkilenir.	

Dahası,	örneğin	aynı	kasabanın	farklı	yerlerine	benzer	sensörlerin	yerleştirilmesiyle,	
aynı	 depremlerin	 dalga	 biçimleri,	 kuruldukları	 yerlerin	 jeolojik	 özelliklerine	 bağlı	
olarak	 farklılık	gösterecek,	 sert	kayalık	 zeminlerde	daha	yüksek	 frekanslar	ve	daha	

(a)	

(b)	
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düşük	 genişlikler	 gösterirken,	 uzun	 kayıtlar	 sırasında,	 yumuşak	 toprak	 olması	
durumunda	daha	düşük	frekanslar	ve	daha	yüksek	genişlikler	gösterecektir.	Bu,	bir	
kentsel	 planlama	 çalışmasında	 ön	 bilgi	 olarak	 faydalı	 olabilir	 çünkü	 binaların	
rezonansa	 girmemesi	 ve	 deprem	 durumunda	 tahrip	 olmaması	 için	 bazı	 stratejiler	
önerebilir.	

	

Şekil	23.	Bu	resim	Roma	şehrinde	birbirine	yakın	fakat	farklı	jeolojik	özellikler	gösteren	
farklı	yerlere	yerleştirilmiş	benzer	sensörler	tarafından	aynı	deprem	için	toplanan	farklı	
dalga	formlarını	gösterir.	Kayaçların	sert	olduğu	yerlerde	salınımlar	düşük	ve	yüksek	

frekansta	kısa	olur.	Bunun	yerine	daha	yumuşak	zeminde	salınımlar	uzun	ömürlü,	geniş	ve	
düşük	frekansta	olur.	(kaynak:	I	Quaderni	de	Le	Scienze'den	ll	Rischio	Sismico,	n.	59).	

Ayrıca,	 bir	 geniş	 bant	 sensörü	 yüzey	 dalgasının	 dağılma	 özelliğini	 doğrulanmasını	
sağlayacaktır.	Daha	öncede	belirtildiği	gibi,	bu,	aynı	olaya	bağlı	bu	tür	dalgaların	neden	
olduğu	yer	hareketi	frekansının,	merkezüssüne	olan	mesafe	ile	azalacağı	için,	sismik	
kaynağa	 en	 yakın	 olan	 sensör	 için	 1-5	 Hz'den,	 hatta	 0.05	 Hz'ye	 düşürülür	 yada	
sensörler	ondan	binlerce	kilometre	uzağa	yerleştirilir.	
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Şekil	24.	14	Mayıs	2019	da	Papua	Yeni	Gine’	de	meydana	gelen	7.5	şiddetindeki	deprem	830	
km	(a),	2950	km	(b)	ve	dış	merkezden	14030	km	(c)	uzakta	yerleştirilmiş	üç	geniş	bantlı	

sensör	tarafından	kaydedildi.	Dış	merkezden	en	uzaktaki	sensörün	yüzey	dalgaları,	en	düşük	
frekansta	olmaktadır.	

İçmerkez	derinliği	

Sismik	 istasyondan	 çok	uzakta	 oluşan	 güçlü	bir	 depremin	dalga	 formunun	hızlı	 bir	
şekilde	 incelenmesi,	 deneyimsiz	 bir	 gözlemcinin	 özellikle	 odak	 noktasının	 derinliği	
olmak	üzere	kaynağı	hakkında	bir	şeyler		kavramasına	imkan	tanımaktadır.	Yukarıda	
da	belirtildiği	gibi,	birçok	farklı	sismik	dalgalar	farklı	hızlarda	hareket	eder,	bu	nedenle	
sismik	 istasyon	dış	merkezden	uzaklaştıkça,	 dalga	 formunda	neden	oldukları	 farklı	
hareketler	daha	 iyi	anlaşılabilir.	Bir	deprem	meydana	geldiğinde,	odak	noktasından	
yüzeye	 ulaşan	 hacim	 dalgaları	 (P	 ve	 S)	 yüzeye	 ulaşan	 “yüzey	 dalgaları”	 olarak	
adlandırılır.	 Bu	 nedenle,	 odak	 noktası	Dünya'nın	 yüzeyine	 ne	 kadar	 yakınsa,	 yüzey	
dalgaları	dalga	biçiminde	daha	belirgin	olacaktır.	

Aşağıdaki	şekillerde,	dış	merkezden	binlerce	kilometre	uzakta	kurulu	bir	sismometre	
tarafından	toplanan	güçlü	bir	deprem	dalga	biçiminin	bir	örneği	gösterilmektedir..	P	
ve	 S	 dalgalarının	 gelişi,	 yüzey	dalgalarından	kaynaklanan	hareketler	 gibi,	 aşağıdaki		
grafikte	açıkça	göze	çarpmaktadır.	Üstelik,	hacim	dalgalarınınkinden	çok	daha	yüksek	
olan	 yüzey	 dalgalarının	 genişliği,	 kaynağının	 (odak	 noktasının)	 düşük	 derinliğini	
göstermektedir.	
	
	
	
	

(a)	

(b)	

(c)	
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Şekil	25.	11	Mart	2011'de	Japonya'yı	vuran		devasa	depremin		(Büyüklük	9.1)	dalga	biçimi	
kaynağından	yaklaşık	10.000	km	uzaktaki	İtalya’nın	bir	şehri	olan	Napoli’de	kaydedilmiştir.	

USGS	tarafından	yapılan	tahmine	göre,	bu	olayın	odak	noktasının	derinliği	oldukça	
düşüktür(yaklaşık	30	km).	Yüzey	dalgalarının	genliği,	hacim	dalgalarından	çok	daha	

büyüktür.	

	

	
Şekil	26.	21	Şubat	2017’de	6.3	büyüklüğünde	dalga	biçimiyle		Bolivya	Padilla’da	deprem	
meydana	geldi	ve		dış	merkezden	yaklaşık	1100	km	uzaktaki	São	Paulo'da	kaydedildi.	Bu	
durumda	hacim	dalgalarının	genliği	yüzey	dalgalarından	çok	daha	büyüktür.	Bu	olayın	odak	
noktasının	çok	derin	olduğunu	gösteriyor	(USGS'nin	tahminine	göre	yaklaşık	600	km).	

Araştırılabilecek	 başka	 bir	 fenomende,	 bir	 sismometrenin,	 sensörden	 binlerce	
kilometre	 uzaktaki	 bir	 kaynaktan	 geldiğinde	 bile	 sismik	 dalgaların	 geçişini	 açığa	
çıkarabileceğidir.	 Bunu	 ortaya	 koyabilmek	 için	 dalga	 formunun	 hız/zaman	 grafiği	
olarak	 gösterilmesi	 gerekir.	 Hem	 yakın	 hem	 de	 çok	 güçlü	 depremlerden	 gelen	
dalgaların	geçişi	durumunda,	yer	sarsıntısının	hızları	aynı	büyüklük	sırasına	sahiptir.	
Dolayısıyla,	hız/zaman	grafiği	olarak	görüntülenen	dalga	formlarının	karşılaştırılması	
durumunda,	genlikleri	yaklaşık	olarak	aynı	olacaktır.	Hem	grafikleri	 türetip	hem	de	
ivme/	zaman	içinde	dönüştürülürse,	uzak	depremler	nedeniyle	dalgaların	genliğinin	
yakın	depreminkinden	belirgin	şekilde	daha	küçük	olduğunu	doğrulanacaktır.	İvme,	
insanlar	 ve	 binalar	 tarafından	 hissedilen	 fiziksel	 bir	 miktar	 iken,	 hız	 değildir.	 Bu	
nedenle,	binalara	yönelik	sismik	risk	haritaları,	güçlü	depremler	durumunda	zeminin	
beklenen	ivmelenmesiyle	ilgilidir	(şekil	27’ye	bakınız).		

	

	

P dalgaları S dalgaları Yüzey dalgalar 

P dalgaları 
S dalgaları 

Yüzey dalgaları 
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Şekil	27.	İtalya'daki	sismik	risk	haritası	-	sağdaki	tablo,	güçlü	depremler	durumunda	
zeminin	maksimum	beklenen	ivmesini	gösterir	(kaynak:	Istituto	Italiano	di	Geofisica	e	

Vulcanologia).	
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4.2.	Kullanıcı	kılavuzu	ve	nasıl	uygulanacağı	

Bu	 bölümde,	 sismometrelerin	 dahil	 olduğu	 ağa	 erişmek,	 toplanan	 sismik	 verileri	
incelemek	 ve	 deprem	 olaylarının	 temel	 analizlerini	 yapmak	 için	 gerekli	 yazılım	
araçlarının	 nasıl	 kurulacağı	 ve	 kullanılacağı	 hakkında	 kısa	 ve	 kapsamlı	 bir	 rehber	
sunulmaktadır.	Bu	işlemlerin	yapılabilmesi	için	Windows	işletim	sistemine	sahip	bir	
bilgisayara	(Windows	7	veya	sonraki	sürümler	olmalıdır)	ve	İnternet	erişimine	ihtiyaç	
vardır.	Sismoloji	veya	ilgili	çalışmalar	hakkında	önceden	bilgiye	sahip	olma,	projede	
yer	 alan	 ortaklar,	 okullar,	 öğretmenler	 ve	 öğrenciler	 için	 gerekli	 olmasa	 da,	
öğretmenlerin	veya	eğitimcilerin,	sınıf	ortamında	herhangi	bir	etkinliği	uygulamadan	
önce,	kendilerine	önerilen	araçları	ve	prosedürleri	uygulamaları	tavsiye	edilmektedir.	
Geliştirilen	bu	dökümanın,	öğretmenler	ve	öğrenciler	tarafından	kaynak	alınabilecek	
ve	kullanımı	kolay	bir	el	kitabı	olması	amaçlanmaktadır.	

Aşağıdakiler	de	dahil	 olmak	üzere	 çeşitli	 konular	 ve	 temel	 görevler	hakkında	 adım	
adım	yönergeler	ve	bunların	nasıl	yapılacağına	ilişkin	ipuçları	açıklanmaktadır:		

● SWARM	yazılım	aracını	yüklemek	
● Sismometreler	ağına	erişmek	
● Verileri	bir	istasyondan	/	sismometreden	görüntülemek	
● Analiz	edilecek	bir	dalga	şekli	seçmek	
● Bir	depremin	büyüklüğünü	tahmin	etmek	
● Bir	depremin	dış	merkezi	belirlemek	

Ayrıca,	 yönergelerin	 kullanıcı	 dostu	 olmasını	 kolaylaştırmak	 için,	 baskıya	 hazır	 bir	
formatta	bir	dizi	ayrıntılı	ekran	görüntüsü	ile	zenginleştirilmiş,	böylece	bağımsız	bir	
görsel	rehber	olarak	kullanıma	hazır	hale	getirilmiştir.	Bu	nedenle,	bu	bölümde,	önceki	
bölümlerden	başlayan	numaralandırmaya	devam	etmek	yerine,	belgeye	yerleştirilen	
resimlerin	başlıkları	için	Ekran	görüntüsü	etiketini	ve	kısa	açıklayıcı	metni	kullanmak	
tercih	edilmiştir.	

	

SWARM	yazılım	aracını	yükleme		

SNAC	 sismometreleri	 ağına	 erişmek,	 verilerini	 izlemek	 ve	 analiz	 yapmak	 için	 ABD	
Jeoloji	 Araştırmaları	 tarafından	 geliştirilen	 profesyonel	 bir	 yazılım	 aracı	
kullanılmaktadır.	 Bu	 araç,	 SWARM	 olarak	 adlandırılmakta	 ve	
https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml	 adresinden	
indirilebilmektedir.	
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Ekran	Görüntüsü	1:	SWARM	yazılım	aracının	indirme	sayfası	
(https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml)	

	

Swarm-2.8.9-bin.zip	 veya	 son	 sürümdeki	 zip	 paketi	 indirilmeli	 ve	 bir	 klasörde	
açılmalıdır.	 Bu	 klasör,	 çeşitli	 konfigürasyon	 dosyalarını	 içermektedir.	 İlk	 olarak	
Swarm.config	ve	SwarmMetadata.config	dosyalarının,	SNAC	için	yapılandırılmış	ve	
tüm	 ortaklara,	 okullara	 ve	 kullanıcılara	 verilecek	 olan	 sürümlerle	 değiştirilmesi	
gerekmektedir.	

Bu	 işlem	 yapıldıktan	 sonra,	 SWARM	 yazılımı,	 swarm_console.bat	 veya	 swarm.sh	
dosyasına	çift	tıklayarak	başlatılabilmektedir.	

SNAC	sismometreler	ağına	erişme	

Bilimsel	 Veri	 için	 Açık	 Platform	 başlıklı	 SNAC	 ve	 3.	 Fikri	 Çıktı	 çerçevesinde,	 Atina	
Ulusal	 Gözlemevi	 (NOA),	 kurulu	 sismometrelerden	 otomatik	 olarak	 veri	 almak,	
işlemek	 ve	 depolamak	 için	 gerekli	 tüm	 altyapıları	 geliştirmiştir.	 Her	 istasyondan	
günlük	 sismo-grafik	 derlemelerinin,	 okul	 sismometrelerinin	 ve	 bu	 sismometre	
durumlarının	listesini	içeren	bir	ağ	haritasına,	bağımsız	bir	çevrimiçi	web	sitesi	olan	
https://snac.gein.noa.gr/project-network/	 'den	 ulaşılabilmektedir.	 Ayrıca,	
sismogramların	 ve	 depolanan	 verilerin	 veritabanına	 arayüz	 sağlayan,	 güvenlik	 ve	
verimlilik	için,	SNAC	ağına	gerçek	zamanlı	olarak	NOA	tarafından	yönetilen	ve	bakımı	
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yapılan	 özel	 bir	 sunucudan	 erişilebilmektedir.	 Ağın	 her	 bir	 ortağı	 ve	 okulu,	 SNAC	
sismometrelerinin	tüm	listesine	ve	bunların	gerçek	zamanlı	olarak	verilerine	erişim	
sağlayabilen	ilgili	oturum	açma	ayrıntılarına	sahip	olmaktadır.	

SWARM	yazılımının,	SNAC	ağına	doğru	şekilde	erişip	erişmediğini	kontrol	etmek	için	
sol	 üstteki	 listeden	 HL	 öğesi	 seçilmeli	 ve	 ardından	 “Edit	 data	 source”	 aracına	
basılmalıdır.	 Gerekli	 ayarlar	 "Ekran	Görüntüsü	 2"	de	 gösterilen	 şekilde	 olmalıdır.	
"HL"	 ve	 "All"	 üzerine	 çift	 tıklayarak	 kısa	 isimlerle	 sismometreler	 listesi	
görüntülenebilmektedir	 (ağ	 şu	 anda	 ortak	 ülkelerde	 bulunan	 okullarda	 daha	 fazla	
sismometre	 kurulumu	 ile	 genişleme	 aşamasında	 olduğu	 için	 aşağıdaki	 ekran	
görüntülerindeki	liste,	sadece	gösterge	niteliğindedir).	Konumlar,	ayrıca	üst	menüde	
bulunan	 "Window"	 altındaki	 alandan	 seçilen	 Harita	 (Map)	 üzerinde	 de	
görüntülenebilmektedir.		

	
Ekran	Görüntüsü	2:	SWARM'da	gerçek	zamanlı	olarak	sismometrelerin	SNAC	ağına	

erişmesi	için	gerekli	ayarlar	
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Ekran	Görüntüsü	3:	SNAC	ağındaki	sismometrelerin	listesi	(ağın	şu	anda	ortak	
ülkelerde	bulunan	okullarda	daha	fazla	sismometrenin	kurulumu	ile	genişletilmesi	

aşamasında	olması	nedeniyle,	liste	sadece	gösterge	niteliğindedir)	

	

Ekran	Görüntüsü	4:	Sismometrelerin	SNAC	ağındaki	yeri	(liste	şu	an	için	
belirleyicidir,	çünkü	ağ		ortak	ülkelerdeki	okullarda	daha	fazla	sismometre	kurulumu	

ile	genişleme	aşamasındadır)	
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Verileri	bir	istasyondan	/	sismometreden	görüntüleme	

SNAC	 ağına	 erişildiğinde,	 çeşitli	 yerlerde	 kurulu	 istasyonları	 /	 sismometreleri	
izlemenin	 birçok	 yolu	 bulunmaktadır.	 En	 kolay	 ve	 hızlı	 yol,	 sol	 taraftaki	 panelde	
listelenen	istasyonun	ismine	çift	tıklanmaktır	(Ekran	Görüntüsü	5'e	bakınız).	Bu	işlem,	
son	 24	 saatin	 kayıtlı	 verilerini	 görüntülenmektedir	 (ekran	 görüntüsü	 6).	 Üstte	 ve	
sağda	 bulunan	 araç	 çubuğundaki	 sürgüyü	 kullanarak	 daha	 net	 bir	 görüntü	 elde	
edilebilmektedir.	Kaydırıcıyı	minimum	değere	getirmek,	dalga	formlarının	genişliğini	
bu	 değere	 göre	 yeniden	 ölçeklendirmekte	 ve	 böylece	 daha	 iyi	 görselliğe	 sahip	
olmaktadır	 (Ekran	 görüntüsü	 7'ye	 bakınız).	 Benzer	 şekilde,	 yukarıdaki	 işlemleri	
tekrarlayarak	birden	fazla	istasyondaki	kayıtlar	görüntülenebilmektedir.		

Bir	 istasyonu	görüntülemenin	alternatif	bir	 yolu,	Window	öğesinin	altında	bulunan	
Harita	(Map)	yı	kullanmaktır.	Fakat,	bu	işlem,	ağ	bağlantısının	kalitesine	ve	hızına	bağlı	
olarak	 ilgili	 verilerin	 yüklenmesi	 ve	 alınmasında	 daha	 fazla	 zaman	
gerektirebileceğinden	en	hızlı	ve	verimli	yol	olmayabilir.	

	
Ekran	Görüntüsü	5:	SNAC	ağındaki	sismometrelerin	listesi	(ağın	şu	anda	ortak	
ülkelerdeki	okullarda	daha	fazla	sismometrenin	kurulumu	ile	genişletilmesi	

aşamasında	olması	nedeniyle	liste	gösterge	niteliğindedir)	
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Ekran	Görüntüsü		6:	Soldaki	listeden	bir	sismometreye	çift	tıklanması,	son	24	saatin	

kayıtlı	verilerini	ekranda	göstermektedir.	

		

	

	



	

47	

	
Ekran	Görüntüsü	7:	Üst	araç	çubuğundan	kaydırıcının	minimum	değere	ayarlanması,	

görüntülenen	verileri	daha	net	hale	getirmek	için	kullanılmaktadır	
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Analiz	edilecek	bir	dalga	şekli	seçme	

Görüntülenen	verilerin	belirli	bir	dalga	biçimini	veya	alt	kümesini	seçmek	için	ilk	önce	
üstteki	 araç	 çubuğundan	 “Helicorder	 view	 settings”	 öğesi	 açılmalıdır.	 Daha	 sonra,	
Zoom	 içinde	300	ya	da	600	 saniyelik	bir	değer	ayarlanmalıdır.	Bu	 seçimin	 süresini	
ifade	etmektedir.	Ardından,	 farenin	 imleci	 ile	veri	aralığı	 işaretlenmekte	ve	sol	 fare	
tıklamasıyla	 işlem	devam	ettirilmektedir.	 Seçilen	 aralık	 sarı	 renkle	belirtilmekte	 ve	
ayrıca	 daha	 büyük	 bir	 pencerede	 de	 görüntülenmektedir	 (Ekran	 Görüntüsü	 9'a	
bakınız).	 Bir	 sonraki	 adımda,	 üstteki	 araç	 çubuğundan	 “Copy	 inset	 to	 clipboard”	
öğesine	 basılmalı	 ve	 böylece	 seçilen	 dalga	 formu	 Dalga	 Panosu	 (Wave	 clipboard)	
penceresine	 kopyalanmalıdır.	 Böylece	 analiz	 işlemleri	 devam	 edecektir	 (Ekran	
görüntüsü	10'a	bakınız).	

	

	
Ekran	Görüntüsü	8:	Üst	kısımdaki	araç	çubuğundan	“Helicorder	view	settings”	
öğesini	görüntülenmeli	ve	daha	sonra	Zoom’da	300	veya	600	saniyelik	bir	değer	

belirlenmelidir	
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Ekran	Görüntüsü	9:	İlgilenilen	veri	aralığı,	farenin	imleci	ile	işaretleme	yapıldıktan	

sonra	sol	fare	tıklamasıyla	seçilebilmektedir.	Seçilen	aralık	sarı	renkle	
vurgulanmakta	ve	daha	büyük	bir	pencerede	de	görüntülenmektedir	
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Ekran	Görüntüsü	10:	Üstteki	araç	çubuğundan	“Copy	inset	to	clipboard”	öğesine	

basıldığında,	seçilen	dalga	formu	daha	fazla	analiz	için	"Wave	Clipboard"	penceresine	
kopyalanmaktadır.	

	

Bir	depremin	büyüklüğünü	tahmin	etmek						

Bir	deprem	olayının	dalga	formu,	Dalga	Panosuna	(Wave	Clipboard)	kopyalandıktan	
sonra,	büyüklüğü	tahmin	etmek	gibi	analiz	görevlerine	devam	edilebilmektedir.	Bunu	
yapmak	 için,	 önce	 Araç	 Panosunu	 daha	 görünür	 bir	 hale	 getirterek,	 Dalga	 Panosu	
(Wave	 Clipboard)	 maksimize	 edilmelidir.	 Sonra	 araç	 çubuğundan	 “Pick	 Mode”	
seçeneğine	 basılmalıdır.	 Daha	 sonra,	 fare	 imlecini	 deprem	 olayının	 başında	
işaretleyerek,	başlangıç	noktası	"C1"	sağ	fare	tuşu	ile	belirlenmelidir.	Benzer	şekilde,	
olayın	 bitiş	 noktası	 "C2"	 belirlenmelidir.	 Bu	 işlem	 yapıldığında	 pencerenin	 altında	
otomatik	 veri	 işleme	 algoritmasından	 gelen	 bilgileri	 içeren	 metin	 satırları	
görüntülenecektir.	Bu	özel	örnekte	(ekran	görüntüsü	12'de	gösterildiği	gibi),	olayın	
saniye	 cinsinden	 süresine	 ve	Richter	 ölçeğinde	 tahmin	 edilen	büyüklüğüne	karşılık	
gelen	Coda:	141.11s	(Mc:	3.15)	değeri	yazılmıştır.	
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Benzer	 bir	 şekilde,	 aynı	 istasyondan	 daha	 fazla	 olay	 veya	 farklı	 istasyonlardan	
kaydedilen	 aynı	 olay	 seçilebilmekte	 ve	 böylece	 büyüklükleri	 tahmin	 edilebilmekte	
veya	karşılaştırılabilmektedir.	

	
Ekran	Görüntüsü	11:“Seçim	Modu”(Pick	Mode)	öğesini	seçip	ardından	fare	imlecini	
deprem	olayının	başına	getirerek,	başlangıç	noktası	C1	sağ	fare	tuşu	tıklamasıyla	

seçilmektedir.	Benzer	şekilde,	olayın	bitiş	noktası	C2	ile	seçilmektedir.	
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Ekran	Görüntüsü	12:	Pencerenin	altında	otomatik	veri	işleme	algoritmasından	gelen	

bilgileri	içeren	metin	satırları	görüntülenmektedir.	Bu	durumda	olayın	saniye	
cinsinden	süresine	ve	Richter	ölçeğinde	tahmin	edilen	büyüklüğüne	karşılık	gelen	

Coda:	141.11s	(Mc:	3.15)	değeri	gösterilmektedir.					

	

Depremin	dış	merkezinin	belirlenmesi	

Bir	depremin	dış	merkezini	belirlemek	için,	kaydedilen	dalga	formları	verilerinin	en	
az	 üç	 farklı	 istasyon	 kullanılarak	 işlenmesi	 gerekmektedir.	 Önce	 farklı	 istasyonları	
görüntülemek,	 daha	 sonra	 deprem	 olaylarını	 aramak	 ve	 dalga	 formlarını	 seçmek,	
ardından	analiz	için	bunları	Dalga	Panosuna	(Wave	Clipboard)	kopyalamak	için	önceki	
bölümlerde	açıklanan	prosedür	gerçekleştirilmelidir.				

Bu	görevi	basitleştirmek	ve	daha	iyi	uygulamak	için,	ağın	üç	istasyonundan	da	açıkça	
kaydedilmiş	bilinen	bir	deprem	olayı	örnek	olarak	kullanılmıştır.	Bu	işlemler	için	ilk	
olarak	 üst	 bölümde	 bulunan	 File	 menüsüne	 tıklanmalı	 ve	 daha	 sonra	 "open	 file"	
seçilmelidir.	 Gelen	 ekrandan	 kayıtlı	 ve	 .sac	 uzantılı	 olan	 3	 dosya	 seçilmelidir.	
Devamında	üç	dalga	biçimini	seçtikten	sonra,	öğrenildiği	gibi	Dalga	Panosuna	(Wave	
Clipboard)	 kopyalanmalıdır.	 Sonra	 araç	 çubuğundan	 “Pick	 Mode”	 seçeneğine	
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basılmalıdır.	Daha	önce	olduğu	gibi,	öncelikle	dış	merkezini	belirlemek	için	ön	koşul	
olmasa	da,	büyüklüğü	tahmin	etmeye	devam	edilebilmektedir.	Yalnızca	dış	merkezi	
bulmaya	 odaklanmak	 isteniyorsa,	 C1	 ve	 C2	 noktaları	 yerine,	 her	 dalga	 için	 P	 ve	 S	
dalgalarının	başlangıç	noktaları	 belirtilmelidir.	 Bu	 işlemi	 yapmak	 için	 sağ	 fare	 tuşu	
tıklamalarının	sırası	aşağıda	bulunan,	Ekran	Görüntüsü	13	ve	14'te	gösterilmektedir.	
Bu	 işlemi	 yaptıktan	 sonra	 “Seçim	Modu”(Pick	Mode)	 düğmesinin	 yanında	 görünen	
“Pick	Menu”	ye	basılması	gerekmektedir.	Bu	işlemlerin	ardından	“Open	Event	Dialog”	
ve	 “Run”	 düğmelerine	 basılmalıdır.	 Bu	 işlem,	 dış	 merkezin	 her	 bir	 istasyona	 olan	
mesafesini	tahmin	edecektir.		

Sonuçlardan	elde	edilen	daireler,	Harita	üzerinde	görüntülenecektir.	Dış	merkez	üç	
dairenin	kesiştiği	noktada	yer	almaktadır.	İdeal	olarak	bu	bir	noktadır,	pratik	olarak	
ise	P	ve	S	dalgalarının	her	bir	istasyon	tarafından	kaydedilen	dalga	biçimlerinden	varış	
zamanının	 ne	 kadar	 doğru	 belirlenebileceğine	 bağlı	 olarak	 küçük	 veya	 büyük	 bir	
alanda	temsil	edilmektedir.	

	
Ekran	Görüntüsü	13:	“Seçim	Modu”(Pick	Mode)	öğesini	seçip	ardından	fare	imlecini	
deprem	olayının	başında	işaretleyerek,	P	dalgasının	başlangıç	noktasını	gösterildiği	

gibi	sağ	fare	tuşu	ile	konumlandırılabilmektedir.	
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Ekran	Görüntüsü	14:	Fare	imlecini	S	dalgasının	başlangıcına	işaret	ederek,	sağ	fare	

tuşu	tıklatmasıyla	gösterildiği	gibi	konumlandırılabilmektedir.	
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Ekran	Görüntüsü	15:	İncelenen	üç	sismometreden	alınan	her	bir	dalga	formunda	P	ve	

S	dalgalarının	başladığını	belirttikten	sonra	oluşan	görüntüyü	göstermektedir.	
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Ekran	Görüntüsü	16:	Dış	merkezin	her	bir	istasyondan	olan	mesafesini	tahmin	etmek	
için	“Pick	Mode”	düğmesinin	yanında	görünen	“Pick	Menu”	ye	basılması	

gerekmektedir.	Sonra	“Open	Event	Dialog”	ve	“Run”	işlemleri	gerçekleştirilmelidir.	
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Ekran	Görüntüsü	17:	Haritadaki	sonuç	dairelerinin	görünümü.	Dış	merkez	üç	
dairenin	kesiştiği	noktada	yer	almaktadır.	İdeal	olarak	bu	bir	noktadır,	pratik	olarak	
P	ve	S	dalgalarının	her	bir	istasyon	tarafından	kaydedilen	dalga	biçimlerinden	varış	
zamanını	ne	kadar	doğru	belirleyebileceğimize	bağlı	olarak	küçük	veya	büyük	bir	

alanda	temsil	edilmektedir.	

	

	

SWARM	programı	kullanım	videosuna	aşağıdaki	linkten	veya	QR	kodtan	erişebilirsiniz.	

http://deuzem.deu.edu.tr/swarm1080.mp4	

	 	



	

58	

4.3.	Eğitim	faaliyetlerinin	genel	planı	

SNAC	çerçevesinde,	ortak	ülkelerde	bulunan	okulların	uygulayabileceği	genel	bir	plan	
önerilmektedir.	Uygulama,	tartışılan	eğitim	modüllerinin	üç	boyutuna	karşılık	gelen,	
depremleri,	 sorumlu	vatandaşlığı	ve	açık	okulu	öğrenmek	ve	 incelemek	gibi	üç	ana	
tamamlayıcı	faaliyete	ayrılmaktadır.	Aşağıda	açıklandığı	gibi,	bu	faaliyetlerin	sıralı	bir	
şekilde	 yürütülebilmesi	 veya	 değişimlerin	 yapılabilmesi	 için	 aşamalı	 bir	 yaklaşım	
benimsenmesi	önerilmektedir.	Bu	durum,	okullara	ve	/	veya	öğretmenlere,	koşullarını	
benimseme	 konusunda	 uyarlama	 veya	 önceliklerine,	 ilgi	 alanlarına,	 deneyimlerine	
veya	öğretim	programı	kısıtlamalarına	bağlı	olarak	diğerlerine	göre	bir	açıdan	daha	
fazla	odaklanmayı	seçme	esnekliği	sağlamaktadır.	Bu	bağlamda,	projeye	katılan	ve	bu	
önerileri	 temel	 başlangıç	 noktası	 olarak	 ele	 alan	 öğretmenler,	 öğrencilerinin	
heyecanlarını,	tutumlarını	ve	düşünmelerini	sürdürülebilir	bir	şekilde	desteklemek	ve	
onların	 ilgisini	 çekmek	 için	 kendi	 insiyatiflerini,	 eğitim	 faaliyetlerini	 ve	 öğrenme	
projelerini	 geliştirmelerinde	 destekleneceklerdir	 (Mavromanolakis	 and	 Sotiriou,	
2018).	

Ayrıca,	SNAC	projesi	kapsamında	ortaklar,	SNAC	ile	bağlantılı	olabilecek	konuları	ve	
bu	konuları	tanımlamak	için	her	ülkede	bulunan	ve	özellikle	10	ila	18	yaş	arasındaki	
öğrenciler	için	fen	öğretim	programlarını	ve	araştırma	faaliyetlerini	 incelemişlerdir.	
Elde	 edilen	 ulusal	 öğretim	 programları	 ve	 detayları,	 ekler	 bölümü	 içerisinde	 tablo	
formatında	 gösterilmektedir.	 Projenin	 değerlendirilmesinde	 öğrencilerin	 ürünleri,	
iletişim	ve	işbirlikleri	ele	alınacaktır.	Üç	uygulama	faaliyeti	sırasında	değerlendirilecek	
göstergeler	şunlardır:	

- öğrencilerin	 bilimsel	 bir	 araştırma	 /	 soruşturma	 yürütmek	 için	 deneysel	
teknikleri	kullanma	yetenekleri	

- öğrencilerin,	 sunulan	 donanım	 sensörleri	 ve	 yazılım	 araçlarıyla,	 verileri	
kullanma,	kaydetme	ve	analiz	etme	becerileri	ve	geliştirmeleri	

- öğrencilerin	 problem	 çözme	 yeterliliğinin	 ve	 disiplinlerarası	 düşüncenin	
geliştirilmesi	

- katılımcı	öğretmenlerin	ne	ölçüde	disiplinlerarası	eğitim	faaliyetleri	geliştirdiği	

- katılımcı	 öğretmenlerin,	 okullarındaki	 veya	 diğer	 okullardaki	 diğer	
öğretmenlerle	ne	ölçüde	işbirliği	yaptıkları	

Geri	kalan	göstergeler,	okulların	uygulamalarından	önce	ve	sonra	değerlendirilecektir.	
Eğitimler	 sırasında	 öğretmenler,	 proje	 sırasında	 izlenecek	 değerlendirme	 süreci	
hakkında	bilgilendirileceklerdir.	Sağlanan	tüm	veriler	sadece	SNAC	projesinin	etkisini	
ve	 başarısını	 değerlendirmek	 için	 kullanılacaktır.	 Öğrencilerin	 değerlendirilmesine	
ilişkin	veriler	esas	olarak	öğrencilerin	ürünleri	ve	gerektiğinde	uygulamalardan	önce	
ve	 sonra	 yapılacak	 anketlerin	 kullanımı	 ile	 değerlendirileceğinden,	 öğretmenlerin	
kullandıkları	 veya	 geliştirdikleri	 ek	 eğitim	materyallerinin,	 ortaklar	 için	 görülebilir	



	

59	

olması	 gerekmektedir.	 Öğrencilerin	 OSOS	 platformunda	 yayınlanan	 projeleri,	
öğrencilere	yönelik	değerlendirme	göstergelerinin	ana	veri	kaynağı	olacaktır.	Projenin	
değerlendirilmesiyle	ilgili	daha	fazla	bilgi,	4.	Fikri	Çıktı'nın	“Değerlendirme	Yöntemi,	
Sonuçların	Analizi”	bölümünde	verilecektir.	

Etkinlik	1:	Depremler	hakkında	bilgi	edinme	

Bu	kategoride,	deprem	hakkında	bilgi	edinme	ve	ders	çalışma	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	
sınıf	 içi	uygulamalarda	kullanılmak	üzere	hazırlanmış	etkinlikler	veya	ders	planları	
önerilmektedir.	Bu	 etkinlik	 ve	ders	planları,	 öğrencilerin	 eğitim	düzeyi	 ve	 gösterge	
niteliğindeki	 yaş	 aralığı	 içinde	 sınıflandırılmaktadır.	 Bazıları	 zaten	 ek	 biçimlerde	
(basılı	ve	etkileşimli)	ve	ortak	ülkelerin	kendi	dillerinde	mevcut	bulunmaktadır.	Hepsi	
olmasa	 da,	 birçoğu,	 bir	 veya	 iki	 ders	 saatine	 uyacak	 şekilde	 tasarlanmış,	 böylece	
okullarda	 daha	 kolay	 uygulanabilir	 hale	 getirilmiştir.	 Etkinliklerin	 hepsi,	 SNAC	
platformundan	ve	 topluluğun	sayfasından	 indirilebilir	durumdadır.	Proje	 süresince,	
ortakların	 gerektiğinde	 bunları	 uygun	 şekilde	 güncelleyebilecekleri	 veya	
değiştirebilecekleri	ya	da	geliştirip	yenilerini	ekleyebilecekleri	beklenmektedir.	

Öğretmenler,	öğrencilerle	depremlerin	içerik	ve	kavram	ve	etki	bilgisini	kazanmak	için	
bu	 etkinliklerden	 birini	 veya	 birkaçını	 uygulamayı	 ve	 gerçek	 bilim	 insanları	 ve	
araştırmacılar	gibi,	araçları	kullanarak	bilimsel	araştırmalar	veya	çalışmalar	yapmayı	
seçme	yoluna	gidebilirler.		

Alternatif	 olarak,	 önceki	 bölümlerde	 açıklanan	 görevleri	 kapsayan	 kendi	 sınıf	
etkinliklerini	ve	ders	planlarını	geliştirmeyi	seçebilirler,	örneğin:	

● Sismometre	ağına	erişmek	
● Verileri	bir	istasyondan	/	sismometreden	görüntülemek	
● Analiz	edilecek	bir	dalga	şekli	seçmek	
● Bir	depremin	büyüklüğünü	tahmin	etmek	
● Bir	depremin	dış	merkezini	belirlemek	
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Tablo	1:	Depremlerle	ilgili	öğrenmeye	ve	çalışmaya	ilişkin	önerilen	uygulamaya	hazır	
etkinliklerin	 veya	 ders	 planlarının	 listesi.	 Eğitim	 seviyesi	 ve	 ele	 alınacak	 gösterge	
niteliğindeki	yaş	aralığı	için	kategorize	edilmektedir.	Bazıları	zaten	ek	biçim	(basılı	ve	
etkileşimli)	ve	ortak	ülkelerin	kendi	dillerinde	mevcuttur.	

Ders	planı	yada	
etkinliğin	adı	

Okul	Seviyesi	 Öğrencilerin	Yaş	
Aralığı	

Uyarılar	

Tektonik	levhalarla	
deprem	arasındaki	

ilişki	nedir?	
İlköğretim	 10-12	yaş	

İngilizce	olarak	basılı	
formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/what-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes-855406	

Pangaea	Yapbozu	 İlköğretim	 10-12	yaş	 İngilizce	olarak	basılı	
formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/pangea-puzzle-855400	

Deprem	durumunda	
doğru	davranış	 İlköğretim	 10-12	yaş	 İngilizce	olarak	basılı	

formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/proper-behaviour-earthquake-situation-855404	

Depremlerin	
ölçülmesi	 Ortaöğretim	 13-14	yaş	 İngilizce	olarak	basılı	

formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/measuring-earthquakes-turkey-855398	

Bir	depremin	dış	
merkezi	nasıl	
bulunur?	

Ortaöğretim	 13-18	yaş	 İngilizce	olarak	basılı	
formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-locate-epicenter-earthquake-855397	

Bir	depremin	
büyüklüğü	nasıl	
tahmin	edilir	

Ortaöğretim	 13-18	yaş	

İngilizce		ve	
İtalyanca	olarak	
basılı	formatta	
mevcuttur	

Links:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-estimate-magnitude-earthquakeenglish-855395	
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855396	

Depremlerin	
incelenmesi	

Ortaöğretim	 15-18	yaş	 İngilizce	olarak	basılı	
formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/study-earthquakes-855405	
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Depremler	ve	
tektonik	levhalar	 Ortaöğretim	 13-14	yaş	 İngilizce	olarak	basılı	

formatta	mevcuttur	

Link:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/earthquakes-and-tectonic-plates-855394	

Depremler	-	Zaman	
ve	dış	merkezi	 Ortaöğretim	 13-18	yaş	

İngilizce	ve	Yunanca	
basılı	ve	interaktif	
formatta	mevcuttur	

Links:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855407	
http://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el	
http://graasp.eu/ils/5743f24dc3ddb608c844c420/?lang=en	

Depremler	-	
Zamanlama	Etkinliği	 Ortaöğretim	 13-18	yaş	

İngilizce	ve	Yunanca	
basılı	ve	interaktif	
formatta	mevcuttur	

Links:	https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855408	
http://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el	
http://graasp.eu/ils/57481265c3ddb608c844c577/?lang=en	

Depremselliği	
keşfetmek	ve	

kalıpları	tanımlamak	
Ortaöğretim	 13-18	yaş	

İngilizce	olarak	
interaktif	formatta	

mevcuttur	

Link:	https://www.golabz.eu/ils/what-is-the-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes	

Bir	Depremin	dış	
merkezini	bulmak	 Ortaöğretim	 13-18	yaş	

İngilizce	olarak	
interaktif	formatta	

mevcuttur	

Link:	https://www.golabz.eu/ils/locating-the-epicenter-of-an-earthquake	

Sismik	dalgalar	 Ortaöğretim	 13-18	yaş	
İngilizce	olarak	

interaktif	formatta	
mevcuttur	

Link:	https://www.golabz.eu/ils/seismic-waves-1	

	

Her	 ne	 kadar	 depremlerle	 ilgili	 öğrenme	 burada	 bir	 dizi	 faaliyette	 birinci	 olarak	
önerilmiş	olsa	da,	sorumlu	vatandaşlık	üzerine	yapılan	bir	sonraki	etkinlikten	sonra	
farklı	veya	tersine	sırayla	uygulanabilmektedir.	

	

Etkinlik	2:	İhtiyati	tedbirler,	farkındalık	ve	sorumlu	vatandaşlık	

Bu	etkinlik,	öğrencilerinin	hem	okullarında	hem	de	evlerinde	uygulayabilecekleri	üç	
ayrı	aşamaya	ayrılabilmektedir.	Etkinlik	aşağıdakileri	içermektedir:	

● Deprem	 olayı	 durumunda	 okulda	 ve	 evde	 ihtiyati	 önlemlerin	 uygulanması.	
Tahliye	prosedürlerini	uygulamak.	
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● Sözde	bilimsel	veya	bilimsel	olmayan	görüşlerin,	depremlerle	ilgili	iddiaların	ve	
yaygın	 söylentilerin	 tartışılmasını	 sağlamak.	 Bu	 durum,	 bu	 belgenin	 3.	
Bölümünde	ayrıntılı	olarak	açıklanmaktadır.	

● Okulu	ve	evleri	 incelemek	ve	asılı	olan	nesneler,	duvarlara	sabitlenmemiş	ağır	
mobilyalar,	balkonlarda	bulunan	direkler,	antenler,	sütunlar	vb.	gibi	temel	risk	
unsurlarını	belirlemek.	

Aşağıdaki	 etkinlik	 kapsamında	 öğretmenler	 ve	 öğrenciler,	 bina	 ve	 yollardaki	 risk	
unsurlarını	 tanımlamak,	 fotoğraf	veya	videolarla	belgelemek	ve	bunları	 içeren	daha	
uzun	süreli	ortak	bir	proje	veya	girişim	içinde	bulunabilirler.	Bunun	sonucunda	elde	
edilen	bulguları	okullarla,	yerel	makamlarla	veya	kamuoyu	ile	paylaşabilirler.		

	

Etkinlik	3:	Okuldan	yerel	topluluğa	ve	ötesine	

Bu	 etkinlik	 öğrenciler,	 bilgi,	 çalışma,	 bulgular	 ve	 sonuçları	 diğer	 okullarla,	 yerel	
yetkililerle	ve	bölgelerinde,	ülkelerinde	ve	ötesinde	halkla	paylaşmak	için	kapsamlı	bir	
bilinçlendirme	 ve	 sosyal	 yardım	 kampanyası	 oluşturmak	 üzere	 çalışma	 grupları	 ve	
görev	grupları	oluşturabilirler.	

Bu	dokümanın	2.	bölümünde	ayrıntılı	olarak	açıklanan,	çeşitli	yayma	yöntemlerini	ve	
kanallarını	kullanabilirler.	Diğerleri	arasında,	aşağıdaki	eylemler	bulunmaktadır:	

Örneğin,	 öğrenciler,	 projelerini,	 Okul	 Deprem	 Çalışma	 Topluluğunda	 yayınlayarak	
etkinliğe	başlayabilirler;	böylece	Açık	Toplumlar	İçin	Açık	Okullar	platformunun	tüm	
kullanıcıları	projeyi	ziyaret	edebilir	ve	görüntüleyebilir.	

● Okullar,	 öğretmen	 ve	 öğrenciler,	 ebeveynleri	 ve	 kendi	 toplulukları	 için	 bilgi	
günleri	düzenleyebilir.	

● Yerel	veya	bölgesel	düzeyde	halka	açık	olan	ağ	etkinliklerinde,	açık	stantlar	veya	
bilgi	kabinleri	oluşturulabilir.	

● Eğitim	konferanslarına,	bilim	fuarlarına,	festivallere,	sergilere	veya	yarışmalara	
katılım	sağlanabilir.	

● Sosyal	 medya,	 çevrimiçi	 topluluklar,	 okul	 web	 siteleri	 ve	 dergiler	 aracılığıyla	
posterler,	broşürler,	basılı	ve	çevrimiçi	 formlarda	el	 ilanları	 tasarlanabilir	ve	
dağıtılabilir.	

Benzer	 faaliyetlerden	 öne	 çıkan	 görseller	 aşağıda	 bulunan	 şekil	 28,	 29	 ve	 30'da	
gösterilmektedir.	 Daha	 önceki	 yıllarda	 	 ortaklar	 ve	 okullar	 tarafından	 ve	 Avrupa	
Birliğince	 fonlanan,	 "Okullar	Depremleri	Araştırıyor",	 "Sorgulama	 Sandığı-	 Sorumlu	
araştırma	 ve	 yeniliklerde	 gençlik	 bilincini	 artırmak	 ",	 "İlham	 Verici	 Bilim	 Eğitimi",	
"Açık	 Toplum	 için	 Açık	 Okullar"	 gibi	 yerel,	 bölgesel	 ve	 ulusal	 seviyede	 projeler	
gerçekleştirilmiştir	(Mavromanolakis	and	Cerri,	2017).		
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Şekil		28.	Yunanistan'daki	okullar	için	“Kendi	sismometreni	inşa	et”	ulusal	eğitim	
yarışmasında	sunulan	öğrenci	projelerinin,	videolarının	ve	sunumlarının	bir	derlemesi.	

	

	

Şekil	29.	Türkiye'de	bulunan	bir	okuldaki	bilgi	gününden	ve	öğrencilerin	velilere	ve	
genel	halka	dağıtılmak	üzere	tasarlayıp	geliştirdiği	broşürlerden	öne	çıkanlar	
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Şekil	30.		Kıbrıs'taki	okul	günleri	ve	açık	üniversite	günlerinde	bilgi	standı	ve	
katılımcılarla	etkileşim.	
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5.	ÖZET		
	

Bu	fikri	çıktıda,	öğretmenler	ve	okul	yöneticileri	için	SNAC'ın	üç	boyutunu	ele	alan	açık	
okullar,	sorumlu	vatandaşlık	ve	SNAC	sismometreleri	ve	toplanan	verilerin	kullanıldığı	
sismoloji	 üzerine	 entegre	olan	 eğitim	 faaliyetleri	 gibi	 kapsamlı	 bir	 eğitim	programı	
belgelenmiş	ve	önerilmiştir.	Bu	 fikri	 çıktı,	 ilgili	ve	 tamamlayıcı	üç	modülden	oluşan	
aşamalı	 bir	 çerçeve	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Üç	 farklı	modül	 ve	 beraberindeki	 eğitim	
materyal	 ve	 kaynakları	 hem	 ortaklar	 hem	 de	 öğretmenler	 için	 uygulamalı	 kaynak	
olarak	sunulmaktadır.	Bu	sayede	öğretmenlerin	ve	ortakların	kendi	ülkelerinde	eğitim	
vermesi	 veya	 her	 ülkede	 ortaklar	 tarafından	 düzenlenen	 uygulamalı	 çalıştaylarda	
kullanılabilecek	bir	el	kitabının	oluşması	sağlanmıştır.	Ayrıca	bu	dökümanın,	2.	fikri	
çıktı		("Öğretmenler	ve	Okul	Yöneticileri	için	Eğitim	Programı")	nın,	1.	fikri	çıktı	("Açık	
Okul	 Yol	 Haritası")	 nın	 ve	 3.	 fikri	 çıktı	 ("Bilimsel	 Veriler	 Açık	 Platformu")	 nın	
tamamlayıcısı	olduğu	unutulmamalıdır.	

İlk	modül,	“açık	okullara	doğru”	genel	yaklaşımı	ve	sürecine	odaklanmaktadır.	Modül	
içinde,	SNAC	yol	haritasını	çıkardıktan	sonra,	ana	adımlar	ve	gerekli	hazırlıklar,	pratik	
rehberlik	ve	mevcut	araçlar	konuları	üzerinde	durulmaktadır.	Modül,	projenin	ilk	fikri	
çıktısında	 geliştirilen	 “Açık	 Okul	 Yol	 Haritası”	 nın	 ana	 yönlerini	 birleştirmektedir.	
Hangi	 değişikliklerin	 ve	 uygulamaların	 açık	 okulu	 tanımladığı,	 bunların	 nasıl	
tanıtılabileceği,	 okul	 yönetimi	 tarafından	 nasıl	 yönetilebileceği	 ve	 başarılabileceği	
hakkında	genel	bilgi	ve	anlayışı	sunmaktadır.	

	İkinci	 modül	 “sorumlu	 vatandaşlık”	 olarak	 adlandırılır	 ve	 Sorumlu	 Araştırma	 ve	
İnovasyon	 kavramını	 ve	 uygulamada	 okullara	 nasıl	 entegre	 edilebileceğini	
kapsamaktadır.	 SNAC	 okulları,	 sismik	 okul	 ağının	 bir	 parçası	 olmak	 ve	 yerel	
toplulukları	için	sivil	koruma	ve	sismik	faaliyetler	gibi	konular	hakkında	eğitim	ve	bilgi	
merkezi	olmayı	hedeflemektedir.	Böylece,	SAY	kavramlarının	ve	faaliyetlerinin	süreç	
içerisindeki	aktif	entegrasyonu	projenin	çeşitli	aşamalarında	öğretmenler	tarafından	
sağlanabilmektedir.	 Önerilen	 pratik	 rehber,	 öğretmenler	 ve	 okul	 yöneticileri	
tarafından	 SAY	 kavramının	 anlaşılmasını	 kolaylaştırmak	 ve	 öğrencilerin	 SAY	
yönlerini,	 kendi	 projelerine	 etkili	 biçimde	 dahil	 etmenin	 yollarını	 önermek	 için	
kullanılabilmektedir.	

Üçüncü	 eğitim	 modülü,	 sismoloji	 konularına,	 sismometrelere	 ve	 verilerin	 SNAC	
platformunda	nasıl	kullanılacağına	yönelik	olarak	geliştirilmiştir.	Bu	modül,	sismoloji	
konusundaki	temel	bilgilerin	kısa	bir	özetinin	yanında,	kurulu	sismometreler	ağından	
verilere	 erişmek	 ve	 analiz	 etmek	 için	 aracın	 ayrıntılı	 bir	 adım	 adım	 kullanım	
kılavuzunu	 içermektedir.	 Örneğin,	 SWARM	yazılım	 aracını	 yükleme;	 Sismometreler	
ağına	erişim;	Bir	istasyondan	/	sismometreden	veri	çekme;	analiz	için	bir	dalga	şekli	
seçme;	 Deprem	 büyüklüğünü	 tahmin	 etme;	 Deprem	 dış	 merkezini	 belirleme	 gibi.	
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Ayrıca	modül,	genel	bir	plan	ve	10-18	yaş	arasındaki	okul	öğrencileri	için	geliştirilen	
ve	ortakların	önerdiği	eğitim	faaliyetlerini	de	içermektedir.	

Modüllerin	 uygulama	 sürecinde,	 önerilen	 etkinliklerin	 sırayla	 yürütülebilmesi	 veya	
değişimi	 için	 aşamalı	 bir	 yaklaşım	 benimsemekte	 ve	 önerilmektedir.	 Bu	 durum,	
okullara	 ve	 /	 veya	 öğretmenlerin	 önceliklerine,	 ilgi	 alanlarına,	 deneyimlerine	 veya	
öğretim	programı	kısıtlamalarına	bağlı	olarak	esneklik	sağlamaktadır.	Bu	bağlamda	bu	
önerileri	 temel	 başlangıç	 noktası	 olarak	 ele	 alarak	 projeye	 katılan	 öğretmenler,	
öğrencilerin	 heyecanlarını,	 tutumlarını	 ve	 düşünmelerini	 teşvik	 etmek	 için	 kendi	
çabalarını,	eğitim	etkinliklerini	ve	öğrenme	projelerini	geliştirmeleri	hususunda	teşvik	
edilecek	ve	desteklenecektir.	

Projenin	uygulanması	sırasında	ortak	ülkelerde	bulunan	okullardan	elde	edilen	tüm	
deneyimler,	projenin	sonunda	hazır	olacak	şekilde,	ilgili	4.	fikri	çıktı	(“Değerlendirme	
Metodolojisi,	Sonuçların	Analizi”)	ve	5.	fikri	çıktı	(“Gelecekteki	Kullanım	için	Öneriler”)	
vasıtası	ile	uygun	bir	şekilde	toplanacak,	değerlendirilecek	ve	raporlanacaktır.	Ayrıca	
bu	 fikri	 çıktılar,	 katılımcı	 ülkelerdeki	 öğretmenler	 ve	 okullar	 tarafından	 yapılan	
çalışmaları	 özetlemenin	 yanında	 en	 iyi	 uygulamaların	 gösterimi,	 ortakların	 yerel	
yetkililer	 ve	 diğer	 paydaşlarla	 kurdukları	 iletişimler	 ve	 proje	 sonuçlarının	 olası	 bir	
şekilde	kullanılması	konularında	kolaylaştırıcı	değerli	bilgiler	de	içerecektir.	
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Bulgaristan'ın	ulusal	öğretim	programına	bağlantı	

Alan:	 Çevre	(İlkokul	için),	Coğrafya	(Lise	için)	

Alt-Alan:	 Afet	koruması	(İlkokul	ve	Lise	için)	

Okul	Seviyesi:			İlkokul,	Lise	 Yaş:		8	(ilkokul),	15	(lise)	 Sınıflar:	2	ve	9.sınıf	

Öğretim	yaklaşımı	
Öğretim	programı	

ünitelerinin	
yeterlikleri		

Etkinlik	tipleri		 Etkinlik	tipleri		

Nispeten	küçük	
yaşlardan	dolayı	
öğretmenler	öğrencilerin	
dikkatini	çekmek	için	
çeşitli	yöntemler	
kullanırlar:	Öykü	
anlatımı,	açıklama,	eylem	
gösterimi,	görselleştirme,	
gözlem,	karşılaştırma,	
tartışma,	ilişkilendirme,	
gruplar	halinde	çalışma	
ve	rol	oyunları.	
Ayrıca,	resim,	fotoğraf	ve	
posterlerin	destekleyici	
araç	olarak	kullanılması	
da	önerilir.	
Örnek	(depremler):	
Lokasyon:	Sofya	
Bulgaristan,	1858	
Araçlar:	Hikayeler,	
açıklamalar	
Tema:	Afet	koruma	
Teoriler:	Güvenli	
davranış	
Terimler:	Titreşimler,	
depremler,	toprak	
tabakaları,	yıkıcı	
eylemler,	rahatlama,	
tahliye,	afet	
Beceriler:	 tanımlamak,	
tanımlamak,	 saymak,	
kurallara	 uymak,	 takım	
halinde	çalışmak	

	

2.Sınıf	Kavram	
Yetkinlikleri	
Öğrenciler	depremin	
doğası	ve	özellikleri	
hakkında,	çok	hızlı	ve	
değişken	tahrip	edici	
gücü	olan	beklenmedik	
bir	felaket	olduğu	ile	ilgili	
bilgi	edinirler	–	deprem	
sesleri,	yer	kabuğunun	
hareketi;	
öğrenciler	deprem	
felaketinin	neden	olduğu	
tehlikeler	hakkında	bilgi	
edinir;	
öğrenciler	depremden	
önce,	sırasında	ve	
sonrasında	güvenli	
davranış	kuralları	
edinirler;	yaralanma	ve	
enfeksiyon	riskini	
azaltmak	için	alınacak	
önlemler	hakkında	
bilgiler	edinirler;	
Eylem	Planının	bir	
depremde	pratik	
kullanımı,	ilk	depremden	
sonra	binadan	nasıl	
güvenli	ve	derhal	
ayrılacağı	hakkında	bilgi	
edinirler.	
	
Beceri	yeterlikleri:	
Rol	oyunlarına	ve	
simülasyonlara	bağlı	
olarak	çeşitli	
Beceri	yeterlilik	örneği:	
Depremleri	özelliklerine	
göre	tanır	(yer	
kabuğunun	salınımına	ve	
hareketine	eşlik	eden	
sesler,	yıkıcı	eylemler	
için	zaman	-	10	sn.);	
Doğal	afet	olarak	
nitelendiren	depremden	
kaynaklanan	olası	hasarı	
açıklar;	

2.Sınıf		
Ders	nasıl	yapılabilir?	
(Öğretmen	için	bilgi)	
Bilgi	bir	"beyin	fırtınası"	
ile	zenginleştirilebilir	-	
"felaket"	kelimesini	
duyduğunda	ne	hayal	
ediyorsunuz?	"Sorusuna,	
doğal	bir	olguyu	felaket	
olarak	tanımlayan	
özellikleri	sayınız.	
Konunun	tanıtımı,	
popüler	bir	bilim	metni	
okuduktan	sonra	
öğretmen	tarafından	
gerçekleştirilir.	
Tartışma	şu	soru	ile	
öğretmen	tarafından	
yapılır:	"Metinde	hangi	
doğal	fenomen	
tanımlanmaktadır?"	
Tartışma	sırasında	
öğretmen	deprem	dış	
merkezinin	(episantr)	ve	
bu	konularla	ilgilenen	
bilimin	(sismoloji)	
netleşmesini	sağlayabilir.	
Tartışma,	depremi	bir	
felaket	olarak	
sınıflandıran	özellikler	
listesine	odaklanarak	
devam	edilir.	
Tartışma	konusu,	hem	
karada	hem	de	
denizlerde	ve	
okyanuslarda	
depremlerin	oluşmasına	
yöneliktir.	
Öğrencilerin	dikkatini,	bu	
doğal	olgunun	tahmin	
edilememesi	ve	
önlenememesi	gerçeğine	
çekilir.	Süresinin	kısa,	
sonuçları	ciddi	olduğuna	
değinilir.	Zayiat	ve	ağır	
maddi	zararlardan	
kaçınmak	için	devlet	
yetkililerinin	harekete	

Çevre	öğretim	
programının	başarı	
göstergeleri	
değerlendirme	bağlamını	
sağlar:		
Öğrenim	prosedürü	
sırasında	dersin	
yeterliliklerinin	
(beceriler,	kavramlar)	
kazanılması	ve	öğretimin	
biçimlendirici	olarak	
değerlendirilmesi	-	
öğrenciler	depremler	
hakkında	ne	
anlamadıklarını,	
tepkilerini	ve	uygun	
davranışlarını,	evden	
veya	okuldan	hızlı	bir	
şekilde	tahliye	için	ön	
planlama	ihtiyacını	
açıklar.	kitleri	vs.	
→	Teşhis	ve	nihai	
değerlendirme	belirli	
kriterlere	göre	aşamalı	
olarak	gerçekleşir	-	
öğretmenler	öğrencilere	
depremin	farklı	
aşamaları,	her	aşamada	
uygun	davranış,	deprem	
sonrası	davranışlar,	
deprem	sonrası	
potansiyel	riskler	vb.	
Değerlendirme	
araçlarına	örnekler:	
-gözlem	
-	karşılaştırma	
-	rol	oyun	durumu	
-öz	değerlendirme	
-	takım	çalışması	ve	
eleştirel	düşünme	teşviki	
	



	

72	

öğretmenlerin	
talimatlarına	uymak,	
radyo,	televizyon	
rehberliği;	binadaki	en	
güvenli	yerlere	(okul,	ev)	
ve	onlar	için	en	güvenli	
rotaya	yönlendirilmiş;	
binadan	ayrılmak	için	
temel	ihtiyaçlar	ve	
değerli	eşyalar	
hazırlamak;	
salgın	tehlikesi	nedeniyle	
kişisel	hijyen	
gözlemlemek;	
Belli	bir	bölgedeki	ilk	
depremden	hemen	sonra	
sınıftan	ve	okuldan	
düzenli	ayrılma	
kurallarına	uymak;	
öğrencilerin	dışarı	
çıkarıldığını	kontrol	
etmede	yardımcı	olmak;	
Bir	depremde	Eylem	
Planında	öngörülen	ana	
faaliyet	ve	talimatları	
bilir	
	
	

geçmesi	gerekir.	Doğru	
iletişimin	hayat	kurtarıcı	
olabileceğine	özellikle	
dikkat	edilir.	
Grup	çalışması	ile:	
"Deprem	durumunda	ne	
yapmalıyız?"	tüm	
öğrencilerin	dikkati	
çekilir	ve	etkinlik	
yapmaları	sağlanır.	Her	
grubun	görev	çözümünü	
çekici	bir	biçimde	
sunması	gerekir:	kısa	
gösteri,	resim	albümü,	
afiş	kağıdı.	Öğretmenin	
takdirine	bağlı	olarak,	
grupların	çalışmalarının	
analizi	ve	bilgilerinin	
geliştirilmesi	iki	şekilde	
sağlanabilir:	
Sorumlu	devlet	
kurumları	tarafından	
önerilen	kuralları	okunur	
ve	bunların	gruplar	
tarafından	önerilen	
çözümlerle	karşılaştırılır.	
Öğrenciler	fotoğraflarla	
çalışır,	depremden	
kaynaklanabilecek	olası	
zararların	sözlü	
açıklamasını	yapar	ve	
sözlü	bir	öyküyü	
derlemek	için	daha	önce	
öğretmenin	sözcükleri	
tarafından	önerilenlerin	
bir	kısmını	kullanır.	
Öğretmenin	takdirine	
bağlı	olarak	"tahliye"	
terimi	açıklığa	
kavuşturulur	ve	
öğrencilerin	okuldan	
güvenli	bir	şekilde	
çıkarılma	kuralları	
hatırlatılır.		
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Öğretmenler,	çeşitli	
doğal	tehlikelerin	
(deprem,	sel,	toprak	
kayması	vb.)	Nedenlerini	
ve	sonuçlarını	
netleştirmelidir.	
Öğretim	uygulamalarına	
örnekler:	
-	açıklayıcı	öğrenme	
-	problem	çözme	
öğrenme	
-	tartışma	
-	takım	çalışması	ve	
karşılıklı	yardım	
-	durum	oyunları	
Destek	materyalleri	
-	sunumlar,	eğitim	
videoları,	şemalar	ve	
diyagramlar	

9.Sınıf	
	
Kavram	yeterlikleri:	
1.	Farklı	doğal	afet	
türlerini	ve	nedenlerini	
tanımlar	
2.	Kendiliğinden	doğal	
olayların	bölgesel	
tezahürü	ile	harita	
alanları	izler	
3.	İnsanın	doğal	
kendiliğinden	
fenomenine	bağımlılığı	
ve	onlarla	mücadele	
etme	ihtiyacı	hakkında	
farkındalık	hisseder	

9.Sınıf	
Çalışma	boyunca,	sınıf	
aşağıdakilerdeki	
uygulamalıdır:	
1.	"Doğal	tehlike"	
terimini	tanımlayın	
2.	Kökenlerinin	
nedenlerine	bağlı	olarak,	
doğal	riskleri	
sınıflandırın.	
3.	Büyük	doğal	afetler	ve	
sonuçları	için	bir	makale	
hazırlayın.	
4.	Doğal	afet	
durumlarında	davranış	
kurallarını	bilin	
5.	 Muhtemel	 tahminleri	
yorumlayın	 ve	 temel	
doğal	 olaylarla	mücadele	
edin	

	

	

	

	

	

Ulusal	coğrafya	öğretim	
programının	başarı	
göstergeleri	
içindeğerlendirme:	
		→	Öğrenme	sürecinde	
dersin	yeterlilik	
(beceriler,	kavramlar)	
başarısının	biçimlendirici	
değerlendirmesi:	
Anahtar	yeni	kavramları	
anlama	gibi:	
•	Doğal	risk	
•	Doğal	afetlerin	
sınıflandırılması	
•	İzleme	
Öğretim	programları	
arası	bağlantılar	için	
mevcut	fırsatlar	
hakkında	farkındalığı	
arttırmak:	fizik:	
elektromanyetik	
dalgalar;	dış	merkezi	vb.	
→	Teşhis	ve	nihai	
değerlendirme	belirli	
kriterlere	göre	aşamalı	
olarak	yapılır	
Değerlendirme	
araçlarına	örnekler:	
-gözlem	
-	tematik	haritaların	
anlaşılması	
-	soruna	aktif	tutum	
-	öz	değerlendirme	
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Kıbrıs'ın	ulusal	öğretim	programına	bağlantı	
Alan:	 Coğrafya	

Alt-Alan		 Jeoloji	

Okul	Seviyesi:		İlkokul,	Ortaokul	 Yaş:	11	–	14	 Sınıflar:	6-8.Sınıf	

Öğretim	yaklaşımı	 Öğretim	programı	
ünitelerinin	yeterlikleri		 Etkinlik	tipleri		 Değerlendirme	

Öğrencilere	öğretilen,	
kullanılan	ve	/	veya	
öğrenciler	tarafından	
yapılan	araçların	(örneğin	
haritalar,	fotoğraflar,	
şemalar,	bilgisayar	
simülasyonları)	
kullanılmasıyla	
araştırmalar.	Dersler	farklı	
bölümlerden	(pozisyon,	
araçlar,	tema,	teoriler,	
terimler,	beceriler)	
türetilmiş	başlıklara	göre	
yapılandırılmıştır.	
Öğretmenler,	ulusal	
coğrafya	müfredatındaki	
başarı	göstergelerini	
dikkate	almalıdır.	Beceriler,	
faaliyetlerin	organizasyonu	
için	kılavuzdur.	
Örnek	(depremler):	
Pozisyon:	Doğu	Asya	
Araçlar:	Küçük	ölçekli	
haritalar,	fotoğraflar,	
videolar	
Tema:	Jeoloji	
Teoriler:	Tektonik	süreçler	
Terimler:	Tektonik	levhalar,	
depremler	
Beceriler:	Etki	bölgesi,	
ilişkiler,	ilçe.	
Öğretmenler,	ulusal	
coğrafya	müfredatındaki	
başarı	göstergelerini	
dikkate	almalıdır.	Beceriler	
(Coğrafi-okuryazarlık,	
epistemolojik	yeterlilik)	bir	
öğretim	yaklaşımı	seçme,	
sınıf	organizasyonu,	araçlar,	
öğretmen	ve	öğrenci	rolünü	
belirleyen	uygulamalar	için	
kılavuzdur.	
Öğretim	uygulamalarına	
örnekler:	
açıklayıcı	öğrenme	
-problem	çözme	öğrenme	
işbirlikçi	öğrenme	
(yapılandırmacılık)	
-investigations	
-saha	araştırması	

6.	sınıf	
Kavram	yeterlikleri:	
-Dünya	kabuğunun	birkaç	
tektonik	plakadan	
oluştuğunu	açıklayın	
-Tektonik	plakaların	
sınırlarının	sismik	
bölgelerle	ilişkili	olduğunu	
haritalardan	ekleyin.	
Beceri	yeterlikleri:	
Müfredatta	çok	sayıda	
beceriden	bahsedilmiştir.	
Öğretmenler	geliştirmek	
istedikleri	becerileri,	
tutumları	ve	davranışları	
seçerler.	
Beceri	yeterlilik	örneği:	
-Handle	dijital	dünya	ve	
haritalar	
	
7.	sınıf	
	Kavram	yeterlikleri:	
-doğal	bir	felaketten	doğal	
bir	tehlike	çıkarmak	
Gezegeni	tehdit	eden	ve	
etkileyen	doğal	tehlikeleri	
ve	felaketleri	tanıyıp	
isimlendirmek	
Acil	durumlarla	kişisel,	
yerel	ve	ulusal	düzeyde	
başa	çıkma	yollarını	
belirtmek	ve	açıklamak	
-	doğal	felaketleri	seçme	
ve	sunma	gücünü	
eleştirmek.	
	
8.	sınıf	
8.	sınıf	için	belirli	bir	
kavram	yeterliliği	
yazılmamıştır.	çünkü	
Kıbrıs'ın	morfolojisi	ve	
jeolojisi	ile	ilgili	bölümler,	
dersin	öğretim	saatlerinde	
bir	azalma	nedeniyle	okul	
müfredatının	bir	parçası	
değildir.	
	

6.	sınıf	
Ulusal	müfredatın	
yeniden	
yapılandırılması	
nedeniyle,	şimdilik	
sadece	ilkokul	ilk	dört	
sınıfı	için	yeni	kitaplar	
geliştirildi.	Bu	nedenle,	
müfredat	yeterlikleri	
ile	6.	sınıf	kitapta	yer	
alan	etkinlikler	
arasında	bir	ilişki	
yoktur.	Depremler,	
konuyla	doğrudan	
ilgisi	olmayan,	sadece	
Japonya	ile	ilgili	bir	
bölümde	kısaca	
belirtilmiştir.	
	
7.	sınıf	
Doğal	afetler	ve	
tehlikeler	(örneğin	
depremler,	tsunamiler,	
afetler	arasındaki	
etkileşim),	deprem	
tanımlayan	temel	
terimlerin	
tanımlanması	
(büyüklük,	dış	merkez,	
derinlik,	sismik	
dalgalar)	ve	EMΑΚ	
(afetler	için	özel	
müdahale	birimi)	
hakkında	bilgiler	
içeren	bir	bölüm	
	
8.	sınıf	
İlgili	küçük	tematik	
bölümler:	
Dünya'nın	yapısı	
Tektonik	plaka	
hareketlerinin	
tanımlanması	
Kıbrıs'ın	oluşumu	
taş	türleri	
Boşluk	doldurma	
alıştırmaları	ve	her	
bölümden	sonra	kapalı	
sorular	

Ulusal	coğrafya	
müfredatının	başarı	
göstergeleri	için	
değerlendirmeler	

		→	Ders	
yeterliliklerinin	
(becerilerin,	
kavramların)	
başarılması	ve	öğrenme	
prosedürü	sırasında	
öğretimin	
biçimlendirici	
değerlendirmesi	

→	Teşhis	ve	nihai	
değerlendirme	belirli	
kriterlere	göre	aşamalı	
olarak	yapılır	

Değerlendirme	
araçlarına	örnekler:	

-gözlem	

-	Tematik	haritaların	
yaratılması	/	
karşılaştırılması	/	
anlaşılması	

-Portföy	

-öz	değerlendirme	

-	diyagnostik	testler	
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Yunanistan'ın	ulusal	öğretim	programına	bağlantı	
Alan:	 Coğrafya	/	Jeoloji	(İlkokul	ve	Ortaokul	/	Lise	için),	Fizik	(Lise	/	Lise	için)	
Alt-Alan		 Jeoloji	(İlköğretim	ve	Ortaokul	/	Lise	için),	Fizik	(Hareket	ve	Hız,	Dalgalar)	
Okul	Seviyesi:	İlkokul,	Ortaokul,	

Lise	
Yaş:	6	-	12	(İlkokul),	

12	-	15	(Ortaokul	/	Lise),	
15	-	18	(Lise	/	Lise)	

Sınıflar:	6.	sınıf	
1.	ve	2.	sınıf,	
1.	sınıf	

Öğretim	yaklaşımı	
Öğretim	programı	

ünitelerinin	
yeterlikleri		

Etkinlik	tipleri		 Değerlendirme	

Harita,	uydu	fotoğrafları,	
bilgisayar	simülasyonları	
öğrencilere	gösterilip	
öğretilen,	kullanılan	ve	
manipüle	edilen	veya	
öğrenciler	tarafından	
yapılan	animasyonlar	ve	
multimedya	araçlarını	
kullanarak	araştırmalar	
yapılır.	
Öğretmenler	tarafından	
yapılan	geleneksel	
açıklayıcı	öğretim	
dersleri,	sınıfdaki	
öğrenciler	için	
uygulamalı	etkinlikler	ve	
bir	okul	gezisi	veya	doğal	
bir	tarih	veya	jeoloji	
müzesine	ziyaret	gibi	
düzenli	zaman	çizelgesi	
veya	okul	dışı	etkinlikler	
ile	tamamlanabilir.	
Örnek	(depremler):	
Lokasyon:	Akdeniz	
Bölgesi	
Araçlar:	projektör	
tarafından	görüntülenen		
Haritalar,	kağıt	veya	
elektronik	formatta,	
fotoğraflar,	videolar	gibi	
diğer	multimedya	
kaynaklarını	kullanma.	
Tema:	Jeoloji	ve	Coğrafya	
Teoriler:	Tektonik	
süreçler	
Terimler:	Tektonik	
plakalar,	depremler,	
sismisite,	volkanik	
aktivite	

İlkokul,	6.	sınıf	
Ortaokul	/	Lise,	1.	ve	2.	
sınıf	
Kavram	yeterlikleri:	
	
-Yerkabuğunun	bir	dizi	
tektonik	plakadan	
oluştuğunu	açıklar	
-Bir	deprem	nedir	
-Tektonik	plakaların	
sınırlarının	sismik	
bölgelerle	ilişkili	
olduğunu	haritalardan	
ekler	
	
-Doğal	olaylar	ve	etki	
Beceri	yeterlikleri:	
-Ölçekli	haritalar	ve	küre	
-doğal	bir	felaketten	
doğal	bir	tehlike	
çıkarmak	
-	Gezegeni	tehdit	eden	ve	
etkileyen	doğal	
tehlikeleri	ve	felaketleri	
tanıyıp	isimlendirmek	
-	Topluma,	ekosistemlere	
vb.	etkilerini	açıklar.	
-Bireysel,	yerel	ve	ulusal	
düzeyde	acil	durumlarla	
başa	çıkma	yollarını	
belirtmek	ve	açıklamak.	

İlgili	faaliyetlere	örnek:	

Öğrenciler	tematik	
projeler	yapar	

-doğal	bir	tarih	veya	
jeoloji	müzesine	okul	
veya	sınıf	ziyareti	

Farklı	taş	türlerinin	ve	
kökenlerinin	
tanımlanması	

-Ülkemizin	peyzaj,	dağ,	
ada	vb.	

deprem	farkındalık	günü,	
deprem	durumunda	ne	
yaparız,	-video	veya	
belgesel	film	sunum	
tartışma	ve	yansıtma	
	

412/5000	
Ulusal	fen	/	coğrafya	
müfredatı,	öğrencinin	
değerlendirmesi	ve	
öğrenme	prosedürünün	
değerlendirilmesi	için	
genel	çerçeveyi	tanımlar.	
Biçimlendirici	
değerlendirme,	tanı	
değerlendirme	ve	
izlemeyi	ve	son	
değerlendirmeyi	içerir	
	
Değerlendirme	
araçlarına	örnekler:	
sorgulama	ve	gözlem	
Tematik	haritaların	
yaratılması	/	
karşılaştırılması	/	
anlaşılması	
diyagnostik	testler	
Ara	sınav	ve	final	
sınavları,	özet	
değerlendirme	
	

Öğretmenler,	ulusal	
coğrafya	müfredatının	
öğrenme	başarı	
göstergelerini	dikkate	
almaktadır.	Geliştirilen	
öğrencilerin	becerileri	
coğrafi	okuma	yazma,	
mekansal	düşünme,	
doğal	olayların	
farkındalığı	ve	etkileridir.	
Öğretmenler,	zaman	ve	
kaynaklar	açısından	
mevcut	müfredat	
esnekliğini	dikkate	

Lise,	1.	sınıf	
Lise	düzeyinde	Jeoloji	ve	
Coğrafya	konuları	fen	
bilgisi	öğretim	
programında	değildir.	
Bununla	birlikte,	deprem	
temasının	incelenmesi,	
Fizik	ve	Matematik	/	
Geometri	/	İstatistik	
konularında	
disiplinlerarası	öğretme	
ve	öğrenme	için	birçok	
fırsat	sunmaktadır.	
Özellikle	depremler,	

İlgili	faaliyetlere	örnek:	

Öğrenciler	depremlerle	
ilgili	tematik	projeler	
yaparlar.	

öğrenciler	deprem	
verilerini	çevrimiçi	
depolardan	veya	
sismometrelerden	toplar	
ve	analiz	eder	

-	öğrenciler,	ülkedeki	
veya	dünyadaki	son	
depremlerle	ve	bunların	
topluma	ve	çevreye	
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alarak	sınıf	
organizasyonu,	
etkinlikleri,	araçları	ve	
öğrencilerin	rolü	için	
öğretim	yaklaşımını	ve	
uygulamalarını	seçerler.	
Öğretim	uygulamalarına	
örnekler:	
açıklayıcı	öğrenme	
-Araştırmalar	ve	saha	
araştırması	
işbirlikçi	ve	sorgulayıcı	
öğrenme	

yaratılması	ve	yayılması,	
Hareket	ve	Hız,	Dalgalar	
ve	Yayılma,	
Üçgenleştirme	vb.	
Kavramları	ile	ilişkili	
olabilir.	
	
Bu	bağlamda	
Kavram	yeterlikleri:	
-Bir	deprem	nedir	ve	
parametrelerini	nasıl	
ölçeriz	
-Sismik	dalga	nedir	
-Doğal	olaylar,	doğal	
afetler	ve	etki.	Nasıl	
korunmalı,	nasıl	tepki	
göstermeli	
Beceri	yeterlikleri:	
-	Bilimsel	verileri	
kavramak	ve	anlamak	
Bilimsel	bir	aracın	iş	
birliği	
Verilerin	toplanması	ve	
analizi,	bilimsel	
araştırma,	hipotez	
yapma,	araştırma	ve	
araştırma	yapma,	
delilden	sonuç	çıkarma	
-	Doğal	afetler,	tehditler	
ve	riskler	ve	etki	
hakkında	artan	
farkındalık	
Proje	çalışmasının	
öğrenci	gruplarına	
atanması,	işbirliği	
becerileri,	iletişim,	
sunum	

etkileriyle	ilgili	bir	video	
veya	sunum	hazırlar	
(örneğin,	Fukushima	
nükleer	reaktörünün	
imhası,	tsunamilerin	
etkisi	vb.)	
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İtalya'nın	ulusal	öğretim	programına	bağlantı	
Alan:	 Fen,	Fizik	
Alt-Alan		 Yer	bilimi	
Okul	Seviyesi:		Lise	 Yaş:		14	-	18	 Sınıflar:			9.	ve	13.	

Öğretim	yaklaşımı	
Öğretim	programı	

ünitelerinin	
yeterlikleri		

Etkinlik	tipleri		 Değerlendirme	

Sismoloji	çalışması,	
öğretmenin	müfredat	
geçmişine	bağlı	olarak	
derinlemesine	veya	az	
olarak	ele	alınmaktadır.	
Genel	olarak,	laboratuar	
deneysel	etkinliklerinin	
yanı	sıra	kimya	veya	
biyolojiden	daha	az	
önemlidir.	
Fen	eğitimindeki	birçok	
İtalyan	öğretmen,	ilgili	
eğitim	projeleri	
çerçevesinde,	resmi	
olmayan	sismoloji	
eğitimi	ile	ilgili	eğitim	ve	
öğretim	deneyimlerine	
katılmaktadır	ve	bu	
durumda	belki	de	
öğrencileri	deneysel	
deneyimlere	
katılmaktadırlar.	

Kavram	yeterlikleri	

-	Deprem	tanımı	

-Nerede	ve	niçin	
depremler	meydana	gelir	
(depremler	Dünya	
yüzeyinde	dağılır,	
depremler	ve	tektonik	
levhalar	arasındaki	
ilişkiler	vb.)	

-	Nasıl	depremler	
meydana	gelir	(odak	
mekanizması,	kayaların	
mekanik	davranışı,	fay	
çeşitleri,	sismik	dalga	
tipolojileri	ve	
yayılımları).	

-Bir	deprem	nasıl	
kaydedilir:	cihazlar	ve	
veriler.	

-Sismograflar,	ortalama	
ve	yorum	(mesafe	ve	
büyüklüğe	bağlı	desen	ve	
süre	vb.)	

-	Depremlerin	ölçülmesi	
(yoğunluk	MCS,	büyüklük	
ve	momentum	
büyüklüğü)	

-İtalya	topraklarına	özel	
deprem	riski,	deprem	
tahmini	ve	öngörüsü	

-	Depremlerin	(yer	
sarsıntısı	ve	binaların	
düşmesi)	doğrudan	
etkileri,	dolaylı	etkiler	
(tsunamiler,	heyelanlar,	
kumların	sıvılaştırılması	
vb.).	

Beceri	Becerileri:	

-Bir	depremin	ne	
olduğunu	bilmek	ve	bu	
fenomeni	Dünya'nın	
kabuk	dinamikleri	
çerçevesinde	daha	geniş	
bağlamda	tartışmak.	

-Farklı	depremlerle	ilgili	
tanımları,	farklı	fay	
türleri,	farklı	yer	
hareketleri,	depremlerin	

-Derste	ve	ders	
kitaplarında	sonuç	
çalışması.	

-Öğretmen	özellikle	
sismoloji	ile	ilgileniyorsa	
(arka	plan,	ilgi	veya	
eğitim	projesine	katılım	
nedeniyle)	bazı	
laboratuvar	deneyimleri	
uygulanabilir.	Bu	
durumda	öğrenciler,	
çevrimiçi	bilgi	ve	iletişim	
teknolojilerini	
kullanımını	ve	hatta	
eğitim	sismografları	gibi	
teknik	cihazların	
montajını	kullanmayı	
öngörenler	gibi	
etkinliklere	katılabilirler.	
Ancak,	bu	durumlar	yine	
de	istisnalar	olarak	kabul	
edilebilir.	

İtalya	Milli	Eğitim	
Bakanlığı'nın	bilimdeki	
program	göstergelerine	
göre,	öğrenciler	
periyodik	değerlendirme	
testlerine	katılmak	
zorundadır.	
Ana	İtalyan	okul	
yayıncıları,	öğretmenlere	
müfredat	konularında	
tematik	test	modelleri	
sunmaktadır.	
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dolaylı	ve	dolaysız	
etkileri	vb.	

-Sismik	veriyi	ve	
çalışmalarını	amaçlayan	
temel	araç	ve	gereçleri	
bilmek	ve	bu	verileri	en	
azından	betimsel	bir	
şekilde	yorumlayabilmek	

-Sismik	bölgede,	
yaşadıkları	bölgedeki	
riske	özellikle	dikkat	
ederek	ve	deprem	
durumunda	doğru	
davranışa	dikkat	etmek	



	

79	

Türkiye'nin	ulusal	öğretim	programına	bağlantı	
Alan:	 Ortaokul	Fen	Bilimleri,	Sosyal	Bilgiler,	Lise	Coğrafya	
Alt-Alan		 Fiziksel	Olaylar,	Doğal	Sistemler	
Okul	seviyesi:		Ortaokul	 Yaş:	13	–	14	/	16	 Sınıflar:			4-5	ve	10.	

Öğretim	yaklaşımı	
Öğretim	programı	

ünitelerinin	
yeterlikleri		

Etkinlik	tipleri		 Değerlendirme	

Derslerin	planlanması	ve	
uygulanması,	
öğrencilerin	aktif	olduğu	
ve	öğretmenlerin	
kolaylaştırıcı	olduğu	
öğrenme	ortamlarına	
dayanır.	Fen	alanındaki	
bilgilerin	anlamlı	ve	
kalıcı	bir	şekilde	
öğrenilebilmesi	için	sınıf	
içi	ve	okul	dışı	öğrenme	
ortamları	öğrenciler	için	
sorgulamaya	dayalı	
öğrenme	stratejisine	
göre	tasarlanmıştır.	Bu	
bağlamda,	bilim,	sanat	ve	
arkeoloji	müzeleri,	
hayvanat	bahçeleri,	doğal	
ortamlar	gibi	informel	
öğrenme	ortamları	da	
kullanılmaktadır.	
	
	
Araştırma	ve	sorgulama	
süreci	sadece	keşif	ve	
deney	olarak	değil,	aynı	
zamanda	argümanları	
açıklama	ve	yaratma	
süreci	olarak	da	kabul	
edilir.	Kısacası,	
öğrenciler	bilim	insanları	
gibi	deneyimleyici-
düşünerek	pratik	
yaparak	bilgiyi	kendi	
zihinlerinde	yaratırlar.	
Öğretmenler,	
öğrencilerine	fikirlerini	
ifade	edebilecekleri,	
düşüncelerini	farklı	
gerekçelerle	
destekleyebilecekleri,	
arkadaşlarının	tezlerini	
çürütmek	için	zıt	tezler	
geliştirebilecekleri	
diyaloglarda	yer	
almalarına	izin	verir.	
Tartışmalarda	öğrenciler	
iddialarını	geçerli	
verilerle	oluşturdukları	
gerekçelerle	sunarlar.	
Öğretmenler,	tezleri	zıt	
tezleri	olan	bu	yazılı	veya	
sözlü	tartışmalarda	
rehberlik	görevini	
üstlenmektedir.	

Yeterlikler	

-Sismolog,	artçı	şok,	
deprem	şiddeti,	fay	hattı,	
fay	hattı	kırılması,	
deprem	bölgesi	gibi	
sismolojideki	genel	
kavramları	tanımlar;	

-Sismolojinin	bir	bilim	
alanı	olduğunu	ve	bu	
alanda	çalışan	bilim	
adamının	sismolog	
olduğunu;	

-Türkiye’nin	deprem	
bölgeleri	ve	fay	hatları	
arasında	bağlantı	
kurmak;	

-	Deprem	nedenleri	ve	
ortaya	çıkan	olumsuz	
sonuçlar	hakkında	
tartışma;	

-sadece	fay	hatları	değil,	
aynı	zamanda	volkanik	
püskürmelerin	de	
depremlere	neden	
olduğunu;	

-	Deprem	riskine	ve	
deprem	sırasında	
yapılması	gerekenlere	
karşı	önlem	alınması.	

İlgili	faaliyetlere	örnek:	

-Türkiye'deki	büyük	
depremlerle	ilgili	gazete	
ve	internetteki	haberleri	
okumak.	

Depremlerin	nasıl	
gerçekleştiğine	dair	bir	
belgesel	izlemek	

-	Levha	hareketlerini	
göstermek	için	oyun	
hamuru	kullanma	

-Öğrencilere	deprem	
öncesi,	sırası	ve	
sonrasında	neler	
yapılabileceğini	
araştırmak	ve	daha	sonra	
bu	önlemleri	sınıfta	
açıklamak	için	araştırma	
yapılır.	
	

Öğrencilerin	süreçte	
izlenmesi	ve	
yönlendirilmesi,	
öğrenme	güçlüğünün	
belirlenmesi	ve	ortadan	
kaldırılması,	sürekli	geri	
bildirimde	bulunarak	
anlamlı	ve	kalıcı	
öğrenimin	desteklenmesi	
amacıyla	hizmet	veren	
bir	değerlendirme	
yaklaşımı	
benimsenmiştir.	Sonuçta	
elde	edilen	sayısal	
değerler	anlamında,	
öğrencinin	ilerlemesinin	
izlenmesi	ve	bu	
ilerlemeye	göre	
öğrencinin	yönü	
müfredatın	önemli	
ilkeleri	arasındadır.	
Değerlendirmeye	dayalı	
bakış	açısı,	ürünün	yanı	
sıra,	sürecin	
değerlendirilmesindeki	
değerlendirme	anlayışına	
da	bağlıdır;	bu	nedenle,	
öğrenme	sonucu	ile	
birlikte,	öğrencinin	
performansının	süreç	
sonunda	
değerlendirilmesi	
gerektiği	önerilmektedir.	
Geleneksel	
değerlendirme	
araçlarıyla	elde	edilen	
sayısal	değerlerin	tek	
başına	bir	anlamı	
olmadığı	için	
tamamlayıcı	
değerlendirme	araç	ve	
tekniklerinin	
kullanılması	
önerilmektedir.	
Tamamlayıcı	
değerlendirme	araç	ve	
teknikleri	kullanılarak	
süreç	odaklı	
değerlendirme	yaklaşımı	
üzerinde	durulur.	
Öğrencinin	kendini	ve	
arkadaşını	
değerlendirme	şansına	
sahip	olduğu	öz	
değerlendirme	ve	akran	
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değerlendirme	
yaklaşımları	
benimsenmiştir.	Ayrıca,	
öğrencilerin	öğrenme	
sürecini	ve	bu	sürecin	
sonunda	gösterdikleri	
performansı	izlemek	ve	
değerlendirmek	için	
teknoloji	
kullanılmaktadır.	
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