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ABSTRACT 

The aim of the researcher is to reveal the effectiveness of the science cafe approach in the 

context of disseminating lifelong learning. The study was structured according to the qualitative 

research phenomenological research design. 

The study group of the research consists of ten adults who participated in the science cafe 

activities organized within the scope of the 'Science Cafe for Adults' project numbered '2020-1-

TR01-KA204-093158' carried out in the field of adult education within the scope of Erasmus+ 

coordinated by Odunpazarı District Directorate of National Education. Data were collected 

through a semi-structured interview form. The data were analyzed by content analysis technique. 

As a result of the research, it was revealed that the knowledge, skills, values and attitudes 

of the participants developed within the scope of science cafe activities. In this context, 

participants' knowledge of health, environment and information technologies has increased. Skills 

such as digital competence, political competence, media literacy have developed. Values and 

attitudes such as environmental awareness, self-control, environmental awareness and health 

awareness have developed. It is recommended to increase phenomenological studies in science 

cafe activities, to define science cafe modules and to disseminate science cafe events in lifelong 

learning institutions. 

Keywords: Adult Education, Life-Long Learning, Non-Formal Education, Science Cafe, 

Erasmus+. 

 

1. GİRİŞ 

Hayat boyu öğrenme insanın tüm yaşamı boyunca devam eden bir öğrenme sürecidir. 

İnsanın yaşamının başlangıcıyla başlar ve yaşamının bitimine kadar devam eder. Bu bağlamda 

bitimsiz, birikimli ve her bir parçası birbiriyle bağlantılıdır.  Hayat boyu öğrenme anlayışının temel 

amacı bireyin yaşadığı toplumdaki sosyokültürel uyumuna katkı sunmak, toplumdaki istihdam 

oranının nitelikli olarak geliştirmek ve ekonomik gelişime katkı sunmaktır (Samancı ve Ocakcı, 

2017).  

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı Türkiye ve Dünyada büyük önem verilen, uluslararası fikir 

birliği ile toplumun gelişimine katkı sunduğu kabul edilen ve Batı’da ise özellikle maddi ve manevi 

unsurlarla yatırım yapılan bir öğrenme alanıdır. Davranışlarda bir değişme meydana getiren, kişin 

çevresiyle etkileşiminin ürünü olan, kalıcı izli bir değişimi ifade eden öğrenmenin bir hayat boyu 

sürmesi gerektiği anlayışı eğitim öğretimin temel ilkelerinden biri haline gelmiştir (Aksoy, 2013). 

Hayat boyu öğrenmeyi geliştirmek için çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalardan biri de 

bilim kafe uygulamasıdır. 
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Bilim kafeler; ilk olarak 1999’da Fransa’nın Lyon şehrinde başlayan, akademik düzeydeki 

sosyal bilimlere ve doğa bilimlerine ait bilgi, beceri, değer ve tutumları halkın anlayabileceği 

şekilde sadeleştirerek sunan kafe tarzında eğlenerek öğrenmeyi hedefleyen öğrenme anlayışıdır. 

Dünya’da yeni yaygınlaşan bilim kafeleri bilimsel bilgiyi keyifli ve ilgi çekici bir tarzda topluma 

aktarmaktadır. Dünya’da yaklaşık olarak 250 şehirde bulunmakta ve kişilerde keyifli bir şeklide 

sohbet ortamında akademik ve kültürel gelişimler sağlamaktadır. Bilim kafelere her yaştan kişi 

katılabilmekte ve bilim kafelerin Türkiye’de yaygınlaştırılması hedeflenmektedir (Taybaş, 2016).  

Bu çalışmada da Erasmus+ kapsamında yetişkin eğitimi alanında Odunpazarı İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘2020-1-TR01-KA204-093158 numaralı Science Cafe For 

Adults’ projesi kapsamında düzenlenen bilim kafe etkinliklerinde toplanan veriler analiz edilerek 

bilim kafelerin etkililiği ortaya konulmuştur. 

1.1. Hayat Boyu Öğrenme 

Millî Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenmenin amaçlarını; hayata mutlu bireyler hazırlamak 

için her zaman, her yerde, herkese eğitim sunmak, öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten 

mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın 

kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler 

sunmak olarak açıklamaktadır (MEB HBOGM, 2022). 

Hayat boyu öğrenme insanın yaşam serüveni boyunca öğrendiği kendisinde meydana gelen 

toplumsal istence uygun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranış değişikleri olarak 

tanımlanabilmektedir. Günümüzde tüm ülkelerin müfredatlarında önemli bir yer edinen ve 

ülkelerin eğitim politikalarının en temel gündem maddelerinden biri olan hayat boyu öğrenme 

yaygınlaşmaya devam etmektedir.  

1.2. Yetişkin Eğitimi 

Yaşam boyu eğitim, insanlara okul eğitimi sonrasında sunulan, yaşam boyu eğitim 

bağlamında gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin yararlanabildiği, herkesin nitelikli bir eğitime 

erişim sağlayabildiği anlayış olarak anlaşılmaktadır (Miser, 2002).  

1.3. Bilim Kafe 

Bilim kafeler, Türkiye’de ve Dünya’da sayıları gittikçe artan, keyifli bir ortamda yetişkin 

öğrenmesi ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinden seçilmiş, 

kişinin ihtiyaçlarına göre programlanan bilgi, beceri, değer ve tutum edindiren öğrenme 

uygulamalarıdır. Bilim Kafeler, restoran, kafe, müze gibi gündelik ortamlarda gerçekleşen, 

herkese açık olan ve belirli bir konu hakkında bir bilim insanı ile ilgi çekici bir sohbetin yapıldığı 

etkinliklerdir. Bilim kafe etkinlikleri sohbet ortamında gerçekleştirilen, katılımcıların kendilerini 

rahat hissettikleri ve kendilerine ulaşılmaz gibi görünen bilimsel konularda öğrenme sağladıkları 

etkinliklerdir.  

1.4. Erasmus Projesi  

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan 

Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine 

bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve 

istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.  
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Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri 

ile kurumlar arasındaki iş birliklerini desteklemektedir. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları 

için tüm Avrupa'daki bütçesi 28,4 Milyar Avro'dur (Ulusal Ajans, 2022). 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen olarak 

yapılandırılmıştır. Nitel araştırmalar bir konuya yönelik olay ve algıların yoğun bir deneyim ve 

süreklilik sağlanarak ortamın doğallığında, gerçekçi ve bütüncül olarak çalışılması ile ortaya çıkan 

yöntemlerdir. Araştırma süreci yorumlamaya dayalı olan nitel araştırmalarda (Creswell, 2014; 

Seggie ve Bayyurt, 2015); gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi teknikler kullanılmakta 

olaylar niteliksel boyutta ele alınmaktadır (Özdemir, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2013; Buran, 

2015). 

Nitel araştırmalarda araştırmanın doğal ortamda gerçekleştirilmesi (Yıldırım ve Şimşek, 

2013, s. 66; Berg ve Lune, 2015, s. 25) ve katılımcı görüşlerinin samimi ve doğal ortamda alınması 

önemsenmekte (Creswell, 2016, s. 20), araştırmaya katılım gösterenlerin algı ve deneyimlerini 

ortaya koymak çok önemli görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 63). Bu araştırmada da 

araştırma konusu ile ilgili olarak öğretmen ve öğrencilerin algı ve deneyimlerini ortaya koymak 

önemli görülmüştür. Bu nedenle nitel veri toplama teknikleri tercih edilmiş ve yer yer doğrudan 

alıntılara yer verilerek yorumlanmıştır.  

Nitel araştırmalarda araştırmacının rolü yöntemden önce gelmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013, s. 61). Araştırmacının; araştırdığı ortamda mesai harcayarak katılımcılarla doğrudan 

görüşebilecek konumda olması ve katılımcılarla aynı mesleki deneyime sahip olması; deneyim ve 

bakış açılarını araştırmasında kullanabilmesi ve araştırma sürecinin bir parçası olabilmesine imkân 

tanımıştır.  

Fenomenolojik çalışma; bireylerin bakış açılarından algı ve deneyimlerinin ortaya 

konulmasını amaçlayan araştırma deseni olarak tanımlanmaktadır. Fenomenolojik araştırmalarda, 

insanların yaşam deneyimlerine ve bu deneyimlerin oluşturduğu anlamlara ulaşmak önemlidir 

(Ersoy, 2017). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, ‘2020-1-TR01-KA204-093158 numaralı Science Cafe For 

Adults’ projesi kapsamında Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim 

kafe etkinliklerine katılmış on yetişkin oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan yetişkinler 

uygulamanın yapıldığı bilim kafelere katılmış olup etkinliği gönüllü olarak değerlendirmişlerdir. 

2.3. Geçerlik ve güvenirlik 

İç geçerlik inandırıcı olmak, dış geçerlik aktarılabilirlik, iç güvenirlik tutarlılık, dış 

güvenirlik ise teyit edilebilirlik ile ilişkilendirilebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 289). 

Çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamaya dönük olarak, Yıldırım ve Şimşek (2013, s. 298) 

tarafından önerilmiş; uzman incelemesi, katılımcı teyidi, ayrıntılı betimleme ve çeşitleme 

çalışmaları yapılmıştır. 
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2.4. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, nitel veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilen 

katılımcıların görüşlerini tespit etmeye yönelik uzman görüşü alınarak yarı yapılandırılmış 

görüşme formları kullanılmıştır. 

Görüşme bir veri toplama tekniği olarak katılımcıların deneyimlerine, tutumlarına, görüş 

ve önerilerine ilişkin verileri ortaya koymada oldukça etkili ve verimli bir teknik olduğundan 

(Güler ve diğerleri, 2015) tercih edilmiştir. Görüşme formu yarı yapılandırılmış bir görüşme 

şeklinde hazırlanmış ve görüşmeler uygulamanın sonunda yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmeler, araştırmacı tarafından sonradan ortaya çıkabilecek sorular sormayı mümkün 

kılabilecek esneklikte hazırlanırlar. Aynı zamanda araştırmacı yarı yapılandırılmış görüşmelerde 

görüşülen kişi ile birden fazla görüşme yapabilmekte ve daha önce sormayı unuttuğu soruları 

sorabilmektedir (Güler ve diğerleri, 2015).      

2.5. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Veri toplama sürecinden önce araştırmada verilere kaynaklık teşkil edecek görüşmeler için 

gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra katılımcılar çalışma hakkında detaylı bir şekilde 

bilgilendirilmiş, görüşme süreci ile ilgili olarak görüş ve önerileri alınmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmeler katılımcıların istekleri doğrultusunda ses kaydı yapılmadan karşılıklı soru cevap 

şeklinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından not alınarak kaydedilmiştir. 

Veriler; kavram ve ilişkilerin derinlemesine elde edilmesi ve verilere kaynaklık eden metinlerin 

içinde gizli kalması muhtemel anlamların ortaya çıkarılmasına imkân vermesi ve bunları yaparken 

araştırmacıya belirli bir esneklik sağlaması (Güler ve diğerleri, 2015) nedeniyle içerik analizi 

yoluyla çözümlenmiştir.  

Verilerin kodlanması sürecine geçilmeden önce veri seti araştırmacılar tarafından birkaç 

defa okunmuştur. Elde edilen toplam verilerin kavramsallaştırılması amacıyla bu veriler anlamlı 

bölümlere ayrılmış, bu bölümlerin her biri için hangi anlamın oluştuğu tespit edilmiştir. Kodlama 

öncesinde erişilen kavramların bir kısmı araştırmacıların önceki bilgilerinden, bir kısmı 

araştırmacılar tarafından tarama işlemine alınan ilgili literatürden kalan kısmı da toplanan veri 

setinden elde edilmiştir. 

Kodlardan temalara ulaşmak için öncelikle kodlar bir araya getirilmiş ve incelenmiştir. 

Verileri kodlar üzerinden kategorize edebilmek adına kodlar arasındaki ortak yönler benzerlik ve 

farklılıklar tespit edilmiştir. Benzerlik ve ilişki biçimlerine göre kodlar birkaç tanesi bir çatı altında 

olacak şekilde temalaştırılmıştır. Hayat Boyu Öğrenmede Bilim Kafe Uygulamaları ana konusu 

etrafında şekillenen bölümler tabloda ele alındığı gibi; bilgi, beceri, değer ve tutum olarak dört 

bölüm halinde incelenmiştir.  
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3. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Hayat Boyu Öğrenmede Bilim Kafe Uygulamaları 

BİLGİ BECERİ DEĞER TUTUM 

Sağlık Bilgisi Dijital Yeterlik Çevre Duyarlılığı Çevre Bilinci 

Çevre Bilgisi Politik Yeterlik Empati Sağlık Bilinci 

Dijital Bilgi Katılım Becerisi Öz Denetim Dijital Farkındalık 

 Siber Güvenlik Sorumluluk Etkileşim 

 İş Birliği  Siber Güvenliği 

Sorgulama 

 Öğrenmeyi Öğrenme   

 Medya Okuryazarlığı   

 

3.1. Bilgi:  

Bilgi teması altında uygulamaya katılan katılımcıların; sağlık bilgisi, çevre bilgisi ve dijital 

bilgi edinme durumları ele alınmıştır.  

Bilgi 

 

  

 
 

                            Sağlık Bilgisi          Çevre Bilgisi        Dijital Bilgi 

 

Şekil 1: Bilgi Teması Altındaki Kodlar 

 

Hayat boyu öğrenme kapsamında bilim kafe uygulamalarına katılan yetişkin katılımcıların 

bilgi boyutunda edindiği kazanımların ele alındığı bu bulguda; sağlık, çevre ve dijital alandaki 

bilgilerin edinme durumunun sorgulandığı sorulara G-3 “…Biyoçeşitlilik deyince ne demek 

istediklerini anlamıyordum. Birkaç kere duydum ama dilim bile dönmüyordu. Şimdi aldığım 

domatesteki renk, koku değişimine bile başka bakıyorum. Çocukluğumda pazarlarda aldığımız 

meyve ve sebzelerin şekilleri, tadı bile çok değişti. Maalesef hiçbir şey eskisi değil. Eskiden porsuk 

kenarında oynardık. İçtiğimiz su tertemizdi. Şimdi çevre bile çok kirli. Hayat daha zor. Gençlerin 

evleri eşya dolu. İki kere kullanıp atıyorlar. Biz aynı pantolonu yıllarca gerekirse yamayarak 

giyerdik. Şimdi bunların ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Bu hoyratça tüketim çevre için çok 

tehlikeli. Eskiden biz yaşayamadık, giyemedik bari çocuklarımızın bizim yerimize de her şeyleri 

olsun derdim. Ama artık böyle düşünmüyorum. Bunun sonu yok. Gelecek nesilleri çok zor günler 

bekliyor. Tüketim sona ermeli. Kendi yiyeceklerimizi üretmeliyiz, sahip olduklarımıza daha çok 

sahip çıkmalıyız…” demiştir. 

Dijital bilgi edinme durumunun kendilerine sorulduğu katılımcılardan G-8 “…Bu etkinlik 

sayesinde dijital yetkinliklerimi artırdım. Sosyal medya ve e-devlet kullanımında beceri kazandım. 

Dikkat etmem gereken kısımları öğrendim ve siber güvenliğin ne demek olduğunu kavradım” 

demiştir. 
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Görüşlerine başvurulan ve görüşlerinden çeşitli aktarmalar yapılan katılımcılara göre, 

uygulanan bilim kafe etkinlikleri, araştırmanın amacına uygun bir şekilde verimli olmakla birlikte 

sağlık, çevre ve dijital bilgi kazanımları edinme süreci gibi aşamalar bağlamında da avantajlıdır. 

Etkinlik uygulamaları neticesinde görüşlerine başvurulan katılımcılar, genel olarak etkinliklerden 

sağlık ve çevre adına çok şey öğrendiklerini, dijital bilgi olarak e-devlet kullanımıyla ilgili önemli 

bilgiler öğrendiklerini, yeni bilgilerle günlük yaşamlarının desteklendiğini, konuların işleniş 

süreçlerinde zorlanmadıklarını ve öğrenmeden keyif aldıklarını ifade etmişlerdir. 

3.2. Beceri 

Beceri teması altında; araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılardan dijital 

yeterlik, politik yeterlik, katılım becerisi, siber güvenlik, iş birliği, öğrenmeyi, öğrenme ve medya 

okuryazarlığı becerileri edinme durumlarıyla ilgili bulgulara ulaşılmıştır. 

 

                                                                Beceri 

 

 

 

 

Dijital Y.            Politik Y.        Katılım        Siber Güvenlik     İş Birliği      Öğrenmeyi Öğrenme      Medya OY 

Şekil 2: Beceri Teması Altındaki Kodlar 

 

Hayat boyu öğrenme kapsamında bilim kafe uygulamalarına katılan yetişkin katılımcıların 

beceri boyutunda edindiği kazanımların ele alındığı bu bulguda; dijital ve politik yeterliklerin, 

katılımın ve siber güvenliğin, iş birliğinin, öğrenmeyi öğrenme becerisinin ve medya okuryazarlığı 

gibi becerilerin edinme durumunun sorgulandığı sorulara G-9 “…Bu etkinlikte bana göre katılım 

becerisi ve iş birliği becerilerini kazandım. Toplumsal açıdan neler yapabilirim kısmında 

farkındalık edindim. İşbirlikli bir yaklaşım benimseyerek iklim krizi gibi büyük bir sorunun önüne 

geçilebileceğini öğrendim.” demiştir. Görüldüğü üzere katılımcılar katılım ve iş birliği gibi 

becerileri edinmiş olduklarını, iş birlikli yaklaşımlarla olaylara çözüm bulmanın nasıl 

yapılabileceği yönünde beceriler edindiklerini ifade etmişlerdir. 

G-1 ise “e-devlet uygulamasının kullanımını daha iyi anlayamazdım. Etkinlik sonrası da 

birçok soru sordum. Farklı alanları kullandım. Bunu sevdim işin açıkçası. Telefonu çok iyi 

kullanamıyorum ve bilmediğim şeylere karşı ön yargılıyım. Ama güvenlik unsurlarına dikkat 

ederek kullanmanın mümkün olduğunu gördüm.” demiştir. Görüldüğü üzere katılımcılar e-devlet 

üzerinden dijital vatandaşlığa dair beceri edinme süreçlerinin verimli geçtiğini ifade etmişlerdir. 

Siber güvenlik ile ilgili olarak da G-2 şöyle belirtmiştir: “Ama en azından alınabilecek 

önlemler varmış. Bu önlemlerle ilgili bilgilerimi güncel olarak tutmak benim için artık çok önemli. 

Aklıma gelenleri hocaya da sordum. Hoca ara ara yine bu tarz etkinliklere çağırırsak 

gelebileceğini söyledi. Bilen birinin yardımı ve desteğini kıymetli buluyorum…” demiştir. 
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3.3. Değer 

Değer teması altında etkinliklerde yer alan; çevre duyarlılığı, empati, öz denetim ve 

sorumluluk gibi değerlerin edinme durumları sorgulanmıştır. Kafe formatında düzenlenen 

etkinliklerin kazanım edindirme işlevi ortaya konulmuştur.  

 

                                                                Değer 

 

              

 

 
 

     Çevre Duyarlılığı          Empati                    Öz denetim                       Sorumluluk  

 

Şekil 3: Değer Teması Altındaki Kodlar. 

Hayat boyu öğrenme kapsamında bilim kafe uygulamalarına katılan yetişkin katılımcıların 

değer boyutunda edindiği kazanımların ele alındığı bu bulguda; çevre duyarlılığı, empati, öz 

denetim ve sorumluluk gibi değerlerin edinme durumunun sorgulandığı sorulara G-6 “…Bu 

etkinlik sırasında herkesin yakın çevresinde kanserle ilgili bir yaşanmışlık olduğunu fark ettim. Bu 

sebeple herkes soru sorma, bilgi edinme durumları yanında kendi hayatları hakkında da 

paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar sırasında özellikle katılımcılardan birinin kanser atlatmış 

olması, katılımcının bu sırada göz yaşlarını tutamaması beni derinden etkiledi. Kendimi onun 

yerine koydum daha da üzüldüm. Buradan yola çıkarak empati becerilerinin geliştiğini 

söyleyebilirim…” demiştir. Görüşlerine başvurulan katılımcılar amaca ulaşmada etkinliklerin 

verimli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca içeriğin bilim kafe etkinliklerin hedeflediği değerlerden 

oluşması faaliyetlerin uygun şekilde gerçekleştiği belirtilmiştir. 

 

3.4. Tutum 

Tutum teması altında, etkinliklerin niteliği, ders esnasında tutulan notların verimliliği, 

kullanılan araç-gereçler ile ders süresinin uygunluğu ile ilgili sorulara yanıt aranmıştır. 

 

                                                                 Tutum 

 

 

 
 

      Çevre Bilinci        Sağlık Bilinci     Dijital Farkındalık        Etkileşim         Siber G. Sorgulama 

Şekil 4: Tutum Teması Altındaki Kodlar 

Dijital farkındalık ile ilgili olarak G-2 “Çocuklarımı bu teknolojik tehlikelere karşı 

uyardım. Çocuklarımda yetişkin bu nedenle onlara müdahale edemiyorum. Oğlumu bu konuda 

uyarınca bana güldü ama kızımın 1 çocuğu var. Kızımda evladının geleceği konusunda en az 

benim kadar endişelendi. Gerekli önlemleri almaya özen gösteriyor. 



Nurullah SEYİDOĞLU, Emel ZENGİN 

Çiğdem ALTUN 
515 

 
Ben de bilişim ile ilgili bir kursa yazılmaya karar verdim. Kendimi geliştirmek istiyorum…” 

demiştir. Etkileşim ile ilgili olarak da G-2 “Her şey güzeldi. Başta da dediğim gibi kamera 

olmasından çok hoşlanmadım ama kameralar kapatılınca rahatça gelen hocayla konuştum. Benim 

için öğreticiydi. Ortamda gün havasındaydı. Çok güzeldi” demiştir. G-7’de “Çevre bilinci 

konusunda tutum geliştirdim. Atık yönetimi konusunda geri dönüşüme hayatımda daha fazla yer 

vermeye başladım. Çöplerimi ürün türüne göre ayırarak geri dönüşüme atıyorum. Biten pilleri 

ayrı bir kavanozda biriktiriyorum plastik ve kağıtları da ayrı dönüşüm kutularına götürüyorum. 

Market alışverişine bez çanta ile giderek çok sefer kullanmaya çalışıyorum. Suyumu termos ile 

taşıyorum ve daha az pet atık oluşturmaya gayret ediyorum. Artan gıdaları sokak hayvanlarına 

götürüyorum. Kurutma gibi işlemler için mümkünse öncelikle doğal güneşte kurutma tercih 

ediyorum. TV gibi cihazları kullanmadığımda tamamen fişten çekiyorum. Kullanmadığım 

giysilerimi sahiplendiriyorum ve daha az alışveriş yapıyorum daha minimalist yaşamaya 

çalışıyorum. Çaydanlıkta veya bir kapta beklemiş su varsa onunla çiçeklerimi suluyorum. 

Dişlerimi fırçalarken musluğu kapalı tutuyorum. Dijital farkındalık konusunda da sosyal medyayı 

daha doğru kullanıyorum. Dijital ayak izim olduğunun farkında olarak paylaşımlarıma dikkat 

ediyorum. Siber güvenlik açısından kişisel parola ve şifrelerimi kimseyle paylaşmıyorum ve çok 

aşamalı güvenlik sistemlerini tercih ediyorum. E-devlet üzerinden yönetebileceğim dijital işlemler 

konusunda daha bilinçliyim.” demiştir.  

Görüldüğü üzere bilim kafe katılımcıları hazırlanan etkinliklerden bilgi, beceri, değer ve 

tutum boyutunda kazanımlar elde ettiklerini ifade etmişlerdir.  

 

4. SONUÇ- TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

4.1. Sonuç ve Tartışma 

Ayhan (2014)’a göre yetişkin eğitimini (androgoji), çocuk eğitiminden (pedagoji) ayrına 

temel farklar; (1) kişi büyüdükçe bağımlı bir kişilik olmaktan çıkarak kendisi için kararlar alabilen 

bağımsız bir kişiliğe geçiş yapar, (2) yaşantı birikimi ve dolayısıyla deneyimleri oldukça 

birikmiştir, (3) toplumsal rol ve ödevleri bağlamında öğrenmeye hazır bulunuşluğu ihtiyaçlarına 

endekslidir ve (4) öğrenmede konu öğrenmeden ziyade sorun çözme odaklıdır. 

Yetişkin eğitiminde; kişinin bir şeyi neden öğrenmesi gerektiğini bilmesi ve dolayısıyla 

hedeften haberdar edilmesi gerekmektedir. Yetişkinler kendi yaşamlarının sorumluluğunu üst 

düzeyde üstlendiklerinden öğrenmeleri çoğu zaman gereksinim odaklıdır. Yetişkin öğrenmesinde 

yetişkinin; önceki bilgi ve deneyimleri yoğundur. Bu nedenle öğretme öğrenme süreci kişiye özel 

tasarlanmalıdır. Yetişkin eğitiminde aynı zamanda kişinin güncel hayatta yaşadığı sorunlara 

çözüm odaklı bir eğitim sağlanmalıdır. Çünkü yetişkinlerde öğrenme sorun merkezlidir. 

Yetişkinlerde yine içsel güdüleyiciler (yaşam kalitesi, mesleki doyum gibi), dışsal güdüleyicilere 

(daha yüksek maaş, kariyer gibi) nazaran daha baskındır.  

Bilim Kafe etkinliklerinde de yetişkinlere yönelik sunulan eğitim hizmetinde; öğrenme 

kişileştirilmiştir. Bu bakımdan katılımcılar kendi kişisel öğrenmelerini planlamış, uygulamış ve 

değerlendirmiştir. Katılımcılar aynı şekilde yetişkin eğitiminde önemsendiği gibi öğrenmekten haz 

almış, öğretme öğrenme sürecinde eğlenceli vakit geçirmişlerdir.  
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Günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok soruna çözüm üretebilmişler ve katılımcılar hedeften 

ve üründen haberdar edilmiş ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Bu bağlamda da pratik 

hayatta kullanışlı ve kolaylaştırıcı kazanımları bilgi, beceri, değer ve tutum boyutunda 

edinmişlerdir. 

4.2. Öneriler 

Yetişkin öğrenmesi ve hayat boyu öğrenme günden güne önemi daha çok anlaşılan ve 

üzerine daha çok eğilmeyi gerektiren bir anlayıştır. Bu bakımdan bilim kafeler yetişkin 

öğrenmesine uygun bir şekilde hayat boyu öğrenme ortamları sağladığından bilim kafeler 

yaygınlaştırılmalıdır. Bu kapsamda eğitim kurumları ve üniversitelerin iş birliği teşvik edilmelidir. 

Akademik konuların yetişkinlerle paylaşılacağı düzenli ve sürdürebilir etkinlikler 

planlanmalıdır. Bu etkinlikler bağlamında bilim kafe katılımcılarının hazır bulunuşluk ve 

motivasyonlarını arttırmak için, bilim kafelerin tanıtımı yapılmalı, reklamları arttırılmalıdır. 

Sosyal medyada ve kamu kurum ve kuruluşlarında bilim kafelerle ilgili afiş, broşür, görsel ve 

işitsel tanıtımlara daha çok yer verilmelidir.  

Bilim kafe yaklaşımını konu edinen hizmet içi seminer, kurs ve konferanslar verilmesi 

faydalı olacaktır. Hayat boyu öğrenme kapsamında bilim kafeler hakkında farkındalık oluşması 

sağlanmalıdır. Hayat boyu öğrenmenin her yerde, her zaman, herkese eğitim ilkeleriyle farklı 

bölgelerde halkın ihtiyaçlarına göre belirlenen içeriklerle düzenlenebilir. Bu sayede toplumsal 

gelişime katkı sunulabilir. 

Bilim kafe ortamları keyifli ortamlar olarak tasarlanmalı ve eğlenerek öğrenmeyi 

desteklemelidir. Bilim kafe etkinlikleri yüz yüze olabileceği gibi dijital dönüşüm çerçevesinde 

online olarak da düzenlenebilir.  

Bilim kafe etkinliklerinin teşvik etmeye, hayat boyu öğrenmeyi yaygınlaştırmaya ve 

yetişkin eğitimini desteklemeye yönelik Erasmus+ programı başta olmak üzere farklı hibe 

programları kapsamında da projeler geliştirilmelidir. 

Özellikle eğitim kurumlarının bilim kafe ortamları hakkında bilgilendirilmesi, 

öğretmenlerin bu konuda teşvik edilmesi, bilim kafe etkinliklerinin sınıf ortamlarına bile 

taşınabileceği farkındalığının yaratılması önemlidir.  
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