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Eğitim

Araştırmacılar, öğrencilerinin hatırla-
ma kabiliyetlerinin geliştirilebilmesi 
için mühendislik fakülteleri tarafın-
dan kullanabilecek zaman kazandırıcı, 
düşük tutarlı, yılların çalışmalarının 
sonucunda elde edilebilecek teknikler 
topladılar. Mühendislik tekniklerinin 

öğretilmesi için günlük yaşamdan ör-
nekler kullanma, uzaysal görselleme 
yeteneklerini geliştirme ve öğrencilere 
karşı sergilenen tutumun değiştirilmesi 
de bu teknikler arasında yer alıyor.

Hem fakülteler hem de mühendislik 
üzerine kurulu okullar bu stratejile-

1  Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Nisan 2013 sayısında yayımlanan yazı Dilan Pamuk tarafından dilimize çevrilmiştir. 
*  ENGAGE programının araştırma müdürü ve New Jersey’in Hokoben kentinde bulunan Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde Çeşitlilik ve Kapsama Departmanı müdürüdür. ENGAGE 

programının diğer yöneticileri WEPAN müdürü C. Diane Matt ve Campbell-Kibler Ortaklığı’nın başkanı Patricia Campbell’dir. Bu çalışma Ulusal Bilim Kuruluşu tarafından finan-
se edilmektedir.

Mühendislik somutla 
olduğu kadar soyutla da 
ilgilidir. Bu ikisini bir araya 
getirmek şaşırtıcı sonuçlar 
ortaya koyabilir.

Kavrayıs Psikolojisi
the psychology of insight1

  Susan Staffin Metz*

1. Günlük Yaşamdan Örnekler

B ir mühendislik okuluna ge-
rek öğrenci, gerekse öğret-
men olarak katılmış olan 

herkesin bildiği gibi, mezun olan öğ-
rencilerin sayısı, bölüme giriş yapanla-
rın sayısından genellikle çok daha azdır.

22 mühendislik okulundan 10.000 öğ-
renci üzerinde Mühendislik Ortamı 
Değerlendirme Projesi kapsamında ya-
pılan bir araştırmaya göre, mühendislik 
okumaya başlayan öğrencilerin %30 ile 
60’lık bir bölümü sonradan alan değiş-
tiriyor. Bu tip alan değişimleri çoğun-
lukla ilk iki yıl içerisinde yapılıyor.

Mühendisliği bırakan birçok öğren-
ci akademik açıdan mesleğe hazırlıklı 
olduğu için bu alan değişimlerinin bir 
kayıp olduğu söylenebilir. Çünkü bu 
öğrencilerin çoğu standart düzeyde-
ki matematik testlerinde yüksek skora 
ulaşmış, lisede ve üst düzey fen dersle-
rinde başarı göstermişlerdir.

Aslında mühendis olamamaları için 
hiçbir neden bulunmuyor. Mühendislik 
fakültelerinin bunu öğrencilerine gös-
terebilmek için yapabilecekleri çok şey 
var.

Temel mühendislik eğitiminde kavramlar açıklanırken günlük yaşamdan 
örnekler ve öğrencilerin ilgisini çeken konular kullanılabilir.

,

ri fazla zaman ya da para harcamadan 
uygulamaya koyabilirler. Bu stratejiler-
le müfredatta ya da ders planında pek 
fazla değişiklik yapılmadan şaşırtıcı so-
nuçlar elde edilebilir.

Bu stratejiler tüm öğrenciler üzerinde 
etkili olduğu gibi, kadınlar ve bahse-
dilmeyen bazı küçük gruplar üzerinde 
çok daha büyük pozitif etkilere sahip 
olmuştur. Örneğin, Michigan Teknoloji 
Üniversitesi uzaysal görselleme eğitimi 
alan kadınların %80’inin mühendislik-
ten mezun olabildiğini, ders almayan-
ların %50’sinin ise mezun olamadığını 
göstemiştir. Bu son derece önemli bir 
farktır.

Ulusal Bilim Kuruluşu bu araştırmayı 
mühendislik fakülteleri için erişilebi-

lir kılmak amacıyla, 2009’da yapılan 
ENGAGE programına yatırım yaptı. 
Bu program şu an 50’den fazla mühen-
dislik okuluyla birlikte çalışıyor. Dev-
let kurumlarındaki yardımcı servisleri 
model alarak düzenlenen ENGAGE 
programı, geçerliliği kanıtlanmış olan 
hatırlama tekniklerini belirler ve bu 
teknikleri geliştirerek derslerde kulla-
nılabilecek hale getirir. Profesörlerin 
kısıtlı zamanları olduğunu göz önünde 
bulundurarak, dersin gelişimi üzerinde 
zaman kaybetmeden hatırlama teknik-
lerini uygulayabilen sistemler ve kay-
naklar sunar.

ENGAGE programı hatırlamayı kolay-
laştırmak için geçerliliği kanıtlanmış, 
kolaylıkla uygulanabilen üç strateji 

üzerine yoğunlaşır: mühendisliğin gün-
lük yaşamdaki örneklerini ders içinde 
kullanmak, uzamsal görselleme yete-
neği zayıf olan öğrencileri belirleyerek 
ilerlemelerini sağlamak ve son olarak 
fakülte ile öğrencinin ders içindeki ve 
dışındaki etkileşimini geliştirmek.

Günlük yaşamdan örnekleri mühen-
dislikte kullanabilmek için, temel mü-
hendislik kavramlarını açıklarken öğ-
rencilerin ilgi çekici bulduğu tanıdık 
örnekler kullanılabilir.

Pennysylvania York Koleji’ndeki ma-
kina mühendisliği bölümünde Yardımcı 
Doçent Scott Kiefer bu hatırlama tek-
niklerini kullananlardan biridir. Kiefer, 
şekil değiştirebilen katıların mekaniği 

Ders içinde ve dışında fakülte ile öğrenci arasındaki 
etkileşimi GELİŞTİRMEK (Improve)

Günlük yaşamdan örnekleri eğitime 
ENTEGRE ETMEK (Integrate)

Uzamsal görselleme yetenekleri zayıf olan öğrencileri 
BELİRLEMEK (Identify) ve ilerlemelerini sağlamak.

Teoriyi, kulaklıklar, soda şişelerini patlatmak, yarış arabaları ve Silly Putty oyuncakları 
ile öğretmek neden daha iyidir? Mühendislik kavramlarını açıklarken günlük yaşamdan 
örnekler sunmak teknik bilgiyi pratiğe dönüştürmek için güvenilir bir yoldur.
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üzerine bir ders vermektedir. Geçen 
yıllarda, temel eksen basıncı ve defor-
masyonunu, istatistiklere yansımayan 
sorunları çözerken bu kavramların nasıl 
kullanılabileceğini açıklamak için eş-
merkezli iki metal tüp kullanıyordu.

Sonra bir gün, iPod kulaklıkları ku-
lağında sınıfa girdi. Aynı şeyleri açık-
larken bu kez iPod kulaklık kablolarını 
kullandı. Kulaklıklar ve eşmerkezli tüp-
ler aynı anlama geliyordu, fakat öğren-
ciler iPod örneğine daha çok ilgi göste-
riyordu. Hatta bazı öğrenciler daha iyi 
anlayabilmek ve inceleyebilmek için 
kulaklıklarını parçaladı.

Dersten sonra ve ilk sınavdan önce Ki-
efer öğrencilerine derste ne gibi deği-
şiklikler yapabileceğini sordu. Öğrenci-
lerin aşağı yukarı yüzde 25’i iPod gibi 
daha fazla örnek eklemeyi tavsiye etti.

Kiefer daha sonra yaptığı açıklamada 
“Böyle bir örneğin eğlenceli olacağını 
düşünmüştüm; ama çok daha fazlasıyla 
karşılaştım” dedi.

Peki, bu günlük yaşamdan örnekler 
neden bu kadar önemlidir? Teoriyi eş-
değer i-kirişinden, akışkanlardan veya 
materyallerden öğretmektense, neden  
kulaklıklardan, soda şişelerini patlat-
maktan, yarış arabalarından ve Silly 
Putty oyuncaklarından öğretmek neden 
daha iyidir?

Birincisi, çoğu öğrenciler bu tür örnek-
ler hakkında az çok bilgi sahibi. Muh-
temelen bir soda şişesini sallamış, Silly 
Putty’i kopana kadar çekmiş veya bir 
sabun köpüğüne dokunarak patlayışına 
tanık olmuşlardır. Tüm bunlar bu nes-
nelerin genel özelliklerini sezgileriy-
le kavrayabilmelerini sağlar ve çeşitli 
güçlerin bu nesneleri nasıl etkileyece-
ğini düşünebilmelerine yardımcı olur.

İkincisi, çalışmalar gösteriyor ki bil-
dikleri bir şeylerden yola çıkmak öğ-
rencilerin ilgisini çekmeyi kolaylaştı-
rıyor. Böylece öğrenciler konuya olan 
ilgilerini kaybetmiyor ve öğrendiklerini 
unutmuyor.

Üçüncüsü, geçtiğimiz günlerde Ame-
rikan Makina Mühendisleri Odası 
(ASME) 1400 mühendis danışmanı 

eğitimci üzerinde bir araştırma yap-
tı. Bu eğitimcilerin yarısından fazlası, 
kendi dönemlerindeki makina mühen-
dislerinin aletlerin nasıl yapıldığı ya 
da kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmadığına inanıyorlar. Mühen-
dislik konseptlerini açıklarken konuyla 
bağlantı günlük örnekler kullanmanın, 
teknik bilgileri daha uygulanabilir hale 
getirdiğini düşünüyorlar.

Son olarak, öğrenciler derste günlük 
örnekler veren öğretmenlere karşı daha 
rahat hissediyorlar. Profesörler derse bu 
tür örnekler serpiştirdiğinde öğrenciler 
daha rahat soru sorabiliyorlar ve ders 
değerlendirme formlarında bu öğret-
menleri daha yüksekte tutuyorlar.

2. Görselleme Yetisi
Gelişmiş uzamsal görselleme yeteneği 
mühendislikte büyük önem taşır. Güçlü 
bir görselleme yetisinin sürerlilik ve ba-
şarı getirdiği görüşü titiz bir araştırma 
ile desteklenmiştir. Bu sadece mühens-
lik için değil, aynı zamanda matematik, 
bilgisayar bilimleri, kimya ve mimarlık 
için de geçerlidir. Hatta Ulusal Bilim 

Konseyi, mühendislikte başarıyı ya-
kalamak için uzamsal yeteneklerin de 
matematik ve konuşma becerisi kadar 
önemli olduğunu ileri sürüyor.

Mühendislik okuluna herkesin olağa-
nüstü bir görselleme yeteneğiyle gir-
mesi beklenemez. Neyse ki bu gelişti-
rilebilir bir yetenektir. Öğrenciler çok 
fazla zaman harcamadan performans-
larını önemli ölçüde geliştirebilirler. 
Michigan Teknoloji Üniversitesi’nin 
emekli makina mühendisliği profesörü 
olan ve şu sıralar Ohio Devlet Üniversi-
tesi Mühendislik Eğitim ve Geliştirme 
Merkezi’nde geçici profesörlük yapan 
Sheryl Sorby’nin yıllar süren çalışmala-
rı sayesinde zayıf görselleme yeteneği-
ni nasıl iyileştirebileceğimizi biliyoruz.

Artık grafikler çoğu üniversitenin ilk 
yıl planında yer aldığı için öğrencilerin 
üç boyutlu uzamsal yeteneklerini ola-
bildiğince erken geliştirmek önemlidir. 
1985’te yapılan bir çalışma 11 değiş-
ken arasında sınıftaki başarının en iyi 
belirtisi öğrencilerin Purdue Uzamsal 
Görselleme testinin Rotasyon bölü-
münde (PSVT:R) ulaştığı skor idi. Bu 

Geliştirilen görselleme yetisi daha iyi bir akademik performansın anahtarıdır ve mühendislikte 
başarıyı yakalamak için matematik ve konuşma becerisi kadar önemlidir.

Purdue Uzamsal Görselleme Testi'nin Rotasyon bölümü (PSVT:R) öğrencilerin yeteneğini, 
karmaşık bir şeklin farklı bir yöne çevrildiğinde nasıl görüneceğini canlandırmalarıyla ölçüyor. 
Yapılan bir araştırmaya göre, bir öğrencinin mühendisliktesi başarısının en iyi belirtisi bu testte 
ulaştığı skor idi.

Yukarıdaki cisim şekildeki gibi döndürülüp yeni konumunu almıştır.

Buna göre; yandaki cisim aynı şekilde 
döndürüldüğünde yeni görünümü 
aşağıdakilerden hangisidir?

ENGAGE

ENGAGE’in internet sayfasındaki “Stratejiler” 

bölümünden araştırmalara, ders planlarına, 

çözümlere ve diğer kaynaklara ulaşabilirsiniz:

EngageEngineering.org

KADINLARI MÜHENDİSLİKTE İLERİYE GÖTÜRECEK 

YAYINLAR

WEPAN Bilgi Merkezi kadınların mühendislikte 

kalması ve gelişmesi için araştırmaların ve en güzel 

alıştırmaların bulunduğu online bir kaynaktır.

www.wepanknowledgecenter.org

test öğrencilerin yeteneğini, karmaşık 
bir şeklin farklı bir yöne çevrildiğinde 
nasıl görüneceğini canlandırmalarıyla 
ölçüyor.

Sorby’nin Michigan Üniversitesi’ndeki 
ekibi 1993 yılından bu yana giriş yapan 
mühendislik öğrencilerine PSVT:R tes-
tini uyguluyor. İlk olarak Sorby, 60’ın 
altında puan alan öğrencileri 10-14 sa-
atlik bir görselleme dersi almaya teşvik 
etti. Dersi tamamlayan öğrenciler rotas-
yondaki başarılarını yüzde 50 oranında 
artırdı.

Ancak daha da önemlisi geliştirilen 
görselleme yetenekleri onlara daha iyi 
bir akademik performans sağladı. Ro-
tasyon testinden kalan öğrencilerden 
daha yüksek notlar almakla kalmayıp, 
geçiş notundan biraz yüksek (yüzde 
60-70 arası) alan öğrencileri de geride 
bıraktılar.

Uzamsal görselleme testinden zayıf 
not alan tüm öğrenciler bu iyileştirici 
eğitimden faydalanabiliyorlar. Fakat 
kadınlar ve düşük sosyoekonomik dü-
zeyden öğrenciler bu testlerden zayıf 
almaya daha yatkın oluyorlar. Yetenek 
geliştirmeden ise en fazla onlar fayda-
lanıyorlar. Aslında Sorby, dersi alma-
yan zayıf yeteneklilerin yüzde 50’nin 
aksine, uzamsal yetenek dersini alan 
kadınların yüzde 80’inin mühendislik 
eğitimine devam ettiğini göstermiştir.

Sorby bu durumu, “Mühendislik izlen-
cesinde ilerledikçe bu kadınlar kendi-
lerine daha çok güvenmeye başladılar. 
Çünkü ilerledikçe karşılarına çıkan 
kavramları daha iyi kavrayabiliyorlar-
dı.” diyerek açıkladı.

“Profesör mühendisler anlatmak iste-
diklerini genelde şekiller çizerek ifade 
ederler. Bu resimleri anlamayan biri, 
profesörün neden bahsettiğini de anla-
yamaz.” şeklinde devam etti.

Sorby, “Öğrencilerin uzamsal yetenek-
lerini geliştirmenin, mühendislikteki 
başarı oranlarına katkıda bulunduğunu 
keşfettik. Elbette tüm notlarını yükselt-
mese de sonuna kadar devam etme ve 
bir mühendis olma arzularını artırdı.” 
dedi.

3. Fakültenin Öğrencilerle 
Etkileşimi

Merhaba, Ben Sizin Öğretmeninizim

Fakültenin öğrencilerle etkileşimi ne 
kadar önemlidir?

Amerikan Mühendislik Eğitimi Top-
luluğu başkanı Norman Fortenberry’e 
göre, öğrencilerle etkileşimin, akılda 
tutmanın ve performansın önemli iki 
yapımcısı vardır. Bunlar, öğrencilerle 
mühendislik işleri üzerine yapılan fa-
külte oturumları ve öğrencilerin bu iş-
leri yapma kabiliyeti üzerine fakültenin 
olumlu geribildirimidir.

Fakültenin etkileşimi ile öğrencinin tat-
minliği, mezuniyet puanı, hatta 10 yıl 
sonrasındaki çalışacağı mühendislik işi 
arasında açık bir bağlantı vardır.

Fakülte etkileşimi çok şey ifade edebi-
lir. Öyle ki, yüreklendirme konuşma-
larından tutup, daha fazla zaman alan 
yüz yüze danışmanlığa kadar çok geniş 
bir çerçeveyi kapsar. ENGAGE, büyük 
etki yaratan ve az zaman alan etkileşim-
leri destekleyen bir programdır.

“Koridorda Selamlaşma” da bu tür et-
kileşimlerden biridir ve uygulanabi-
lecek en basit stratejilerdendir. Farklı 
sınıflarda derse giren bir profesör bu 
stratejiyi bir hayli benimsedi. Önceleri 
başı önünde, notlarını kontrol ederek 
ve sıradaki dersine göz atarak koridor-
da yürürdü. Ancak ENGAGE’in web 
seminerine katıldıktan sonra tutumunu 
değiştirdi ve gülümsemeye, sıradaki sı-
nıfına giderken öğrencilerine merhaba 
demeye başladı. Görünüşe göre tavırla-
rındaki bu ılımlı değişim öğrencilerinin 
onu kendilerine daha yakın bulmasını 

sağladı. Sonuç olarak daha çok öğrenci 
sınıfta soru sormaya ve ofis saatlerinde 
odasına uğramaya başladı.

ENGAGE programının küçük bir par-
çası olarak Austin eyaletinde bulunan 
Texas Üniversitesi, fakültesini “dostluk 
sınıfları”nda yer almaya yönlendirdi. 
Bir dersin 20 dakikasının ayrıldığı bu 
sınıflarda öğretmenler öğrencilerine 
kendi araştırmalarından, endüstri tec-
rübelerinden, ailelerinden ve hobilerin-
den bir sohbet havasında bahsediyorlar 
ve kariyer üzerine tavsiyelerde bulunu-
yorlar.

Bir pilot sınıfın ardından Texas Üni-
versitesi 2.300 öğrenciyi kapsayan 43 
sınıfta aynı uygulamayı yaptı. İnternet 
üzerinden yaptıkları araştırmaya katılan 
300 öğrencinin yüzde 94’ünün bu dost-
luk sınıflarına katılmaya önem verdiği 
görüldü. Bir öğrenci bu uygulamanın, 
ofis saatlerinde profesörlerle görüşme-
yi daha kolay ve daha az korkutucu bir 
hale getirdiğini belirtti. Başka bir öğ-
renci hocasının araştırmasına olan tut-
kusunun kendisini motive ettiğini söy-
lerken, bir başkası konuyu “Gerçekten 
harika” diyerek özetledi.

Fakülte ile öğrenci etkileşimi, öğrenci-
lerin tutumu üzerinde büyük bir etkiye 
sahip olması açısından önemlidir. Ufa-
cık bir olumsuz ifade öğrenciyi düşüşe 
itebileceği gibi, yüreklendirici birkaç 
kelime onu daha sıkı çalışmaya motive 
edebilir.

Bir Adım Öne

Diğer bölümlerle karşılaştırdığımızda, 
bölümünü bırakan öğrencilerin oranı 
mühendislikte daha azdır. Buna rağmen 
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mühendislik okulları çok daha yıpratı-
cıdır. Derslerin titiz ve art arda devam 
eden gereklilikleri öğrencilerin mühen-
dislik programına adapte olabilmelerini 
diğer bölümlere kıyasla daha güç bir 
hale getirir. Bu nedenle mühendislik 
okulları öğrencilerini ellerinde tutabil-
mek için daha çok çaba göstermelidir.

Günlük yaşamdan örnekler kullanmak, 
uzamsal görselleme yeteneğini geliş-
tirmek ve daha iyi bir fakülte-öğrenci 
etkileşimi sunmak, müfredatta bir de-
ğişiklik yapmaksızın var olan mühen-
dislik programına dahil edilebilir. Tüm 
bu stratejileri destekleyen araştırma-
lara ENGAGE’in internet sayfasından 
(www.EngageEngineering.org) ulaşıla-
bilir.

Ayrıca bu internet sayfası web seminer-
leri, videolar, indirilebilir ders planları, 
e-bültenler ve okulların ders gelişimin-
de zaman ve kaynak kaybetmeden bu 
stratejileri uygulayabilmeleri için kul-
lanabilecekleri hazır sunumlar  gibi bir-
çok kaynak da içeriyor.

Fakülte ve personel hiçbir ücret ödeme-
den ya da üyelik yaptırmadan bu kay-
naklara kolaylıkla ulaşabilir. Ancak bu 
stratejileri tüm okul geneline yaymak 
bölüm başkanlarının ve dekanlarının 
öncülüğünü gerektirir.

ENGAGE programı şu anda 50’den 
fazla mühendislik okulu ile birlikte 
çalışıyor ve bu yıl içerisinde bu sayıyı 
65’in üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu 
okullar öğrencilerinin üniversite hayat-
larını geliştirmeyi hedefliyor.

ENGAGE stratejileri, öğrencilerin 
emeklerini pekiştirerek başarıya ulaş-
malarını kolaylaştırmaktadır.

Fakülte etkileşimi çok şey ifade edebilir; yüreklendirme konuşmalarından tutun, 
daha fazla zaman alan yüz yüze danışmanlığa kadar çok geniş bir çerçeveyi kapsar.

Fakültenin etkileşimi ile öğrencinin tatmini, mezuniyet puanı, hatta 10 yıl sonrasındaki 
çalışacağı mühendislik işi arasında AÇIK BİR BAĞLANTI vardır.

Mühendisliğe ilgi mi 
duyuyorsunuz?

Bu YouTube kanalında günlük mühen-
dislik örneklerinin bulunluğu kısa gösteriler  

bulabilirsiniz:

www.youtube.com/user/
engageengineering.

PACE

Mühendislik Ortamı Değerlendirme Projesi 
(PACE), lisans düzeyi mühendislik öğrencilerinin 
bölümde kalmalarını konu edinen bir araştırma-
dır. PACE, Washington Üniversitesi’nde bulunan 

İşgücü Geliştirme Merkezi tarafından idare 
edilmektedir:

depts.washington.edu/paceteam

Teoriyi Pratige Dönüştürme

Amerikan Makina Mühendisleri 
Odası’nın (ASME) 2030 Vizyonu  mühen-

dislik okulları ile sanayi arasındaki 
bağları güçlendirmeyi hedefliyor.


