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Öğrencinin Okulu:

Öğrencinin Sınıfı:

1. Aşağıdaki fen konularını fen derslerinde öğrenmek ne kadar ilginizi çeker?
Çok
ilgilenirim
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

İlgilenirim

Hiç
İlgilenmem

Madde, maddenin yapısı ve özellikleri
İnsan vücudunun parçaları ve sistemin çalışması
DNA’nın yapısı, genetik çalışmalar, kalıtım ve genlerin gelişimimizi
nasıl etkilediği
Bitkiler, hayvanlar ve insanların büyümesi ve çoğalması
Canlı ve cansız çevrenin dünyayla ilişkisi
Atom, molekül ve kimyasal bağlar
Işığın doğası (Optik)
Sesin yapısı ve özellikleri
Hücrenin yapısı ve hücre bölünmesi
Robotlar ve otomatik makinelerin günlük yaşamımızda kullanım
alanları
Elektrik akımı ve etkileri
Optik ve günlük yaşamda kullanımı
Dünyanın yapısı
İklim ve iklim değişikliği
Yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni enerji kaynakları
Lazerler ve kullanım alanları
Radyo ve televizyonun çalışma prensipleri
Yaşam ve ölüm ve insan ruhu
Gökkuşağı nasıl oluşur ve biz nasıl görürüz?
Ozon tabakası, insanların ozon tabakasına etkileri ve sonuçları
Çöplerin, atıkların ve kanalizasyon atıklarının ayrıştırılması ve
değerlendirilmesinde teknolojinin faydaları
Organik ve ekolojik tarım ilaçları kullanmadan tarım ve suni
gübreler
Enerjinin daha etkili kullanılması ve tassaruf yolları
Sağlıkta ve tıpta teknoloji kullanımı
Bilimde en son keşifler ve icatlar
Nanoteknoloji ve günlük yaşamda kullanımı
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2. Okuldaki fen öğretimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet
a.
b.
c.
d.
e.

Belki

Hayır

Okulda fen dersleri zor
Okulda fen dersleri çevremdeki yeni olayları ve yeeni kariyer
alanlarını farketmemi sağladı
Okulda fen derslerini birçok diğer dersten daha fazla seviyorum
Okulda fen derslerinde öğrendiklerim günlük yaşamımda bana
yardımcı olacak
Okuldaki fen dersleri henüz açıklanamamış olaylara karşı ilgimi
arttırdı

f.

Okuldaki fen dersleri doğaya olan saygımı arttırdı.

g.

Okuldaki fen dersleri benim teknoloji ve bilime yönlendiren
konulardır
3. Bence fen ve teknoloji ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmenin en iyi yolları:
(lütfen katıldığınız maddeyi ya da maddeleri işaretleyin)
Sınıfta ders yapmak
Ders kitaplarını okumak
Klipler ve belgeseller seyretmek
Laboratuar ve deney simulasyonları
Gerçek deneyler
Doğada rehberli yürüyüş yapmak
Diğer (lütfen belirtiniz)

4. Fen konuları ile ilgili gerçekleri bilgisayar ve internetten öğrenmeyi tercih eder misiniz?
 Evet

 Hayır

Eğer cevabınız “Evet” ise,
Lütfen hangi araçları kullanmayı istersiniz belirtin:
 PowerPoint sunumları

 resimler

 Video Klipler

 Sanal deneyler

Diğer, lütfen belirtin…
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5. Fen konuları ile ilgili daha çok bilgi edinmek için hangi sanal ortamları kullanmayı tecih
edersiniz?
 Sadece bunun için özel yapılmış
sanal platformları

 Sosyal ağlar- örneğin fen
materyalleri içeren facebook

 Fen materyalleri içeren
Forum/Tartışma grupları

Diğer, lütfen belirtiniz…………..
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