05 Mayıs 2020
Türk Astronomi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığına,

TAD-Bilim Toplum Komisyonu olarak çalışan AstroBilgi ekibinin 2019-2020 yılı etkinlik özet
raporu aşağıda etkinlik türlerine göre derlemiştir.
2006 yılından beri özellikle fen bilgisi, fizik ve coğrafya öğretmenlerine yönelik, müfredatlarında
kullanbilecekleri astronomi konularını basit ve güncel haberlerle derleyip aktarmak bilinciyle
seminerler ve gökyüzü gözlem şenlikleri düzenleyen ekip üyeleri, bugüne kadar yüzlerce etkinliğin
içinde grup veya bireysel olarak çok farklı çalışmalar yapmışlardır. Ekip üyeleri, 2019 yılı başından
itibaren toplam 11 kişi olarak bu
etkinlikleri “AstroBilgi” adı altında
düzenlemeye devam etmektedir. Üyeler
aynı adı taşıyan bir web sayfası
(http://www.astrobilgi.org) hazırlayarak,
her türlü bilgiyi buradan duyurmaya,
yayımlamaya
ve
arşivlemeye
çalışmaktadır. Komisyon üyelerinin bu web
sayfası şu anda aynı zamanda TAD BilimToplum Komisyonu’nun da web sayfası gibi
çalışmaktadır.

Her bir seminer programında temel seminer konuları yanı sıra, seminer
tarihinde gözlenebilecek gök olaylarına yönelik özel gözlemler ve/veya ek
programlar uygulanarak atölye çalışmaları yaptırılır. Seminer aralarında ve
gözlemler boyunca öğretmenler eğitmenlerle görüş alışverişinde bulunurlar.
Seminerler sırasında anlaşılamayan konular daha ayrıntılı olarak ele alınır. Ayrıca
program boyunca öğrencilere yönelik yaptırılacak projeler tartışılarak çözüm
yolları üzerine öneriler verilir. (Web sayfamızın kare (QR) kodu yan taraftadır.)

AstroBilgi Öğretmen Seminerleri boyunca
öğretmenlerin kendi derslerinde kullanabilecekleri
bilgiler bir sıralama içinde aktarılır. Bilim tarihinin
astronomi penceresinden bakarak anlatılmasıyla
başlayan seminerler, astronomide temel bilgilerin
aktarılmasıyla devam eder. Gece gökyüzünde yapılacak
uygulamalar da düşünülerek gökyüzündeki hareketin
bilgileri videolar üzerinden sunulur. Daha sonra Güneş
Sistemi’ne ilişkin tüm bilgiler ilerleyen seminerlerin
konusu olur. Güneş, gezegenler, Yer-Ay ikilisi, ay ve
güneş tutulmalarına hep konular içinde değinilir. Daha
sonra Yıldızlar bilgisi, ötegezegenler, evrende yaşam,
gökadamız, derin uzay cisimleri, karadelikler, uzay
çalışmaları, evren ve ışık kirliliği gibi konulara da mutlaka
yer verilir. Öğretmenlerin çok ilgisini çeken öğrencilere
yönelik projeler, bilgisayar programlarının kullanımları ve
atölye çalışmaları etkinlik programının vazgeçilmezleri
arasındadır. Astrofotoğrafçılık konusundaki görüntülü
sunum, seminer programının en heyecanla izlenen
kısımlarından biridir. Fotoğrafçılığa meraklı olanlarla
yapılan teknik sohbetler katılımcılara motivasyon sağlar.
AstroBilgi Öğretmen Seminerleri’nin 2019-2020 yılı
etkinlik listesi Çizelge 1’de verilmiştir.
Öğretmen seminerleri yanı sıra öğrenci kitlesine doğrudan ulaşabilmek için STEM temelli
AstroBilgi Çocuk Akademileri düzenlenmektedir. Eğitim programı içinde çocukların ilgisini çekebilecek
sunumlar verilir ve atölye çalışmaları yaptırılır. Her bir atölye çalışması, çocuğun bir konu üzerine
hayal gücünü ve yaratıcılığını öne çıkaracak şekilde düzenlenmiştir. Atölyeler boyunca farklı yaş, sınıf,
cinsiyet ve kültür düzeyinden gelmiş çocuklar bir arada aynı konu üzerine etkileşerek sorumluluk
bilincine kavuşurlar.
Ortak çalışma ruhu ile
grup
içindeki
davranış
biçimlerini,
empati
kurma
yeteneklerini, bilgiyi paylaşma
ve
geliştirme
becerilerini
güçlendirirler. Topluluğa karşı
sorumluluk
ve
konuşma
becerisini
artırırlar.
Atölye
çalışması
sonunda
gerek
velilerine veya öğretmenlerine
gerekse arkadaşlarına yaptıkları
sunumlarla topluluk karşısındaki
davranış
psikolojisine
hazırlanırlar.
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Oynayarak, boyayarak, keserek, yapıştırarak ortaya çıkardıkları eserler sayesinde el becerisi
kazanırlar ve tüm duyu organlarını kullanmayı öğrenirler. Bugüne kadar yaptığımız uygulamalarda
gördüğümüz kadarıyla, kullandığımız doğru yöntemler sayesinde öğrenciler sıkılmadan ve dikkatleri
dağılmadan saatlerce verilen konuya odaklanabilmiştir. AstroBilgi Çocuk Akademisi 2019-2020 yılı
etkinlik listesi Çizelge 2’de verilmiştir.

3

.

Çizelge 1. 2019-2020 Yılları AstroBilgi Öğretmen Seminerleri
Seminer
No
01
02
03

Tarih

Kurum/Yer
Ataşehir BİLSEM/İstanbul
BİLSEM/Düzce
BİLSEM/Kars

04

08-10 Ocak 2019
03-05 Mayıs 2019
31 Mayıs-02 Haziran
2019
21-23 Haziran 2019

05

05-07 Temmuz 2019

06

23-24 Ağustos 2019

07

04-06 Ekim 2019

08
09

09-11 Kasım 2019
20-22 Aralık 2019

10

28 Aralık 2019

11

04 Ocak 2020

12

17 Şubat 2020

13

29 Şubat 2020

14

07-08 Mart 2020

Katılımcı
Sayısı
68
42
51

38

Katılım sayısı en fazla
olan öğretmen branşları
Fen Bilimleri, Sınıf
Fen Bilimleri, Fizik, Sınıf
Fen ve Teknoloji, Sınıf,
Fizik
Fen Bilimleri, Sınıf, Okul
Öncesi
Fen Bilimleri, Okul Öncesi

62

Fen Bilimleri, Fizik

32

Fen Bilimleri, Fizik

71
96
40

Fen Bilimleri, Sınıf, Fizik
Fen Bilimleri, Sınıf, Okul
Öncesi
Anaokulu, Sınıf

40

BİLSEM, Coğrafya

40

BİLSEM

40

Fen Bilimleri, Fizik

121

Fen Bilimleri, Sınıf

MEM AR-GE/
Kahramanmaraş
Özel Sakarya Uğur
Okulları ve BİLSEM/
Sakarya
Özel İzmir Amerikan
Koleji/ Konak-İzmir
Karşıyaka Cihat Kora
Lisesi/ Karşıyaka-İzmir
BİLSEM/Adana
BİLSEM/Karaman

91

Bilim Üsküdar ve İl
MEM/İstanbul
Bilim Üsküdar ve İl
MEM/İstanbul
İÜ Astronomi ve Uzay Bil.
Böl ve İl MEM/İstanbul
İÜ Astronomi ve Uzay Bil.
Böl ve İl MEM/İstanbul
Özel Bilim Koleji/
Güzelbahçe-İzmir

Çizelge 1’de listelenen seminerlerden 03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce’de düzenlenen
AstroBilgi Öğretmen Seminerleri, “IAU Öğretmen Eğitimi Desteği”ne layik görülmüştür. Destek 500€
10 Mayıs’tan sonra kuruma iletilmiş ve öğretmenlere “IAU Open Astronomy Schools Sertifikası”
verilmiştir.
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Farklı illerde düzenlenen AstroBilgi Öğretmen Seminerleri için hazırlanan afişler aşağıda gösterilmiştir.
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Çizelge 2. 2019-2020 AstroBilgi Çocuk Akademisi Etkinlikleri
Etkinlik
No
01
02
03

Tarih
09 Kasım 2019
20 Kasım 2019
06 Mart 2020

Kurum/Yer
Adana
Bursa
İzmir

Katılımcı
Sayısı
125
100
65

2020 yılı Mart ayı ortalarından itibaren yaşanan Covid-19 pandemi salgını
dolayısıyla 2020 yılının en azından ilk yarısına ilişkin tüm etkinlik planları iptal
edilmiş veya ileri tarihlere ertelenmiştir. Buna karşılık ekip üyelerimiz öğretmenler
ve öğrenciler için uzaktan eğitim programları tasarlamış ve Nisan ayı itibariyle
“AstroBilgi Evde” adı altında başlatmıştır. Aynı zamanda tüm sunumlar canlı olarak
AstroBilgi’nin youtube kanalı (https://www.youtube.com/AstroBilgi) üzerinden
canlı olarak takip edilebilmekte ve her bir sunum aynı kanal içinde arşivlenmektedir. Böylece
programı canlı olarak izleyemeyenler bile daha sonra istedikleri bölüme ulaşabilmektedirler.
Program planması her hafta içinde özel sunumlar dışında Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi
akşamları saat 21:002de başlamaktadır. Çizelge 3’de Nisan ayı etkinlik programı listelenmiştir.

Çizelge 3. AstroBilgi Nisan Ayı Etkinlik Programı
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Nisan ayı genel etkinlik programı dışında 23 Nisan 2020 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı gününe özel ilk ve ortaokul öğrencileri için gün boyunca süren hem sunum hem de atölye
şeklinde etkinlikler planlanmıştır. Bu etkinliklerin listesine Çizelge 4’den erişilebilir.

Çizelge 4. AstroBilgi 23 Nisan Çocuk Akademisi Etkinlik Programı

Nisan ayı içinde düzenlediğimiz bir diğer etkinlik de 19-26 Nisan 2020 tarihleri arasındaki
Uluslararası Karanlık Gökyüzü Haftası’na yönelik sunumlardır. Bu program sayesinde ışık kirliliği
hakkında izleyenlere güncel bilgiler aktarılmıştır.

Çizelge 4. AstroBilgi Uluslararası Karanlık Gökyüzü Haftası Etkinlik Programı
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Mayıs ayının başlamasıyla birlikte etkinlik programına yeni içerikler eklenmiştir. Bundan böyle
her ayın programında mutlaka o ayın gök olayları, geçen ay içindeki astronomi buluşları veya yeni
gelişmeler, öğrenciler için farklı atölyeler ve gökyüzü fotoğrafçılığının teknikleri ve gözlenen cisimlerin
özellikleri üzerine bilgilendirmeler yapılacaktır. AstroBilgi Mayıs ayı etkinlik programı Çizelge 6’da
listelenmiştir.

Çizelge 6. AstroBilgi Mayıs Ayı Etkinlik Programı

Ayrıca Mayıs ayı ile birlikte yurt içi ve yurt dışından değişik konularda sunumlar yapabilecek
konuşmacılar da davet edilecek ve panel havasında konu üzerine online tartışma ortamları organize
edilecektir.
AstroBilgi ekip üyelerimiz kendi içindeki organizasyonlarının yanı sıra MEM Aydın ve MEM
İstanbul Öğretmen Akademileriyle de iş birliği içinde öğretmenlere yönelik programlara dahil
olmuşlardır. Bu programlara yönelik etkinlik çizelgeleri Çizelge 7 ve 8’de gösterilmiştir.
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Çizelge 7. AstroBilgi Aydın MEM Öğretmen Akademisi Etkinlik Programı

Çizelge 8. AstroBilgi İstanbul MEM Öğretmen Akademisi Etkinlik Programı
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AstroBilgi ekibinin ülke çapında yaptığı tüm etkinlikler aşağıdaki haritada gösterilmiştir. Etkinlik
programları e-kart üzerinde yazan tüm bağlantılardan takip edilebilir.

AstroBilgi’nin web ve sosyal medya adresleri
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Gelecek aylar içinde her yönünüyle bilim-toplum etkinliklerine devam edilecektir. Rapor
içinde geçen web sayfası veya sosyal medya hesaplarından etkinliklerin ayrıntılarına ulaşılabilir.
Tüm organizasyonlarda görev alan ve konuşmacı olarak etkinliklere katılan başta komisyon
üyelerimize, üniversitelerimizin akademisyenlerine, bilim-toplum projelerinde görev alan tüm
öğretmenlerimize, astrofotoğrafçılık alanında harika eserler üreten arkadaşlarımıza ve bizleri
destekleyen TAD Yönetim Kurulu’na içten teşekkürlerimizi sunarız.

TAD-Bilim-Toplum Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Serdar Evren
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