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ÖNSÖZ

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanmakta olan günümüz eğitim
sistemi, 2005 yılından bu yana yeni bir program anlayışı ile karşımıza çıkmaktadır.
Geleneksel eğitim metotlarının bırakılarak çağdaş eğitim kuramlarının ön plana çıktığı,
öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin kendisinin yaparak yaşayarak bilgiye ulaşması
sağlanan yeni bir yöntem kabul görmektedir. Günümüzde bu anlayışa sahip eğitim
yaklaşımları

ağırlıklarının

hissettirmektedir.

Öğretmen

ve

öğrencilerin

birlikte

öğrendiği, grup içi çalışmalara önem verilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirebilen
eğitim yaklaşımlarından biri de proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır.
Bu araştırmada Türkçe dersinde uygulanan Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemine
ilişkin görüşleri, bu görüşlerin istatiksel farklılıkları ve Proje Tabanlı Öğrenme
yönteminde verilen proje çalışmalarıyla ilgili öğretmenlerin "okuttuğu sınıf, cinsiyet,
meslekteki yıl ve öğrenim durumuna göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problem
durumu, problem cümlesi, alt problemler, denenceler, sınırlılıklar, araştırmanın amacı,
araştırmanın önemi, tanımlar ve alt başlıkları yer almaktadır. İkinci bölümde konuyla
ilgili yapılmış araştırmalara detaylıca yer verilmiştir. Üçüncü bölümde konuyla ilgili
yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalara değinilmiştir. Dördüncü bölümde
araştırmada kullanılan yöntem, araştırmanın modeli, evren ve ömeklem, veri toplama
aracı, veri toplama yolu ve verilerin analizi açıklanmaktadır. Araştırmada yer alan bütün
alt problemler

için elde edilen ayrı ayrı bulgulara ve yoruma yer verilmiştir.

Araştırmada varılan sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak öneriler yer almaktadır.
Araştırmada yararlanılan tüm kaynaklar ve ekler de bulunmaktadır.
Bu araştırma süresince bana detaylı bir şekilde yardımcı olan ve yönlendiren, her
türlü desteğini sunan çok değerli danışman hocam Yard. Doç. Dr. Engin BAYSEN' e;
eğitim hayatım boyunca daima yanımda olan dostum Merve ERİZ' e; ablam Yüksel
GÜNTAŞ, kardeşim Emin GÜNTAŞ, annem Zeliha GÜNTAŞ ve babam Şener
GÜNTAŞ' a en içten duygularımla sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunarım.
Selime GÜNT AŞ
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ÖZET
TÜRKÇE ÖÖRETMENLERİ' NİN PROJE TABANLI
ÖGRENMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

GÜNT AŞ, Selime
Yüksek Lisans, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Engin BAYSEN
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; öğrenciler öğrenme ortamının merkezine
yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin, sürekli öğrenen, yeniliklere
açık

olmanın

yanında

yenilik

getirebilen

bireyler

olarak

yetiştirilmeleri

hedeflenmektedir. Öğrenenler, edilgen alıcılar konumundan çıkıp, etken yaratıcılar
durumuna geçmelidir. Bu durumda öğrencilerin, sorularına cevap bulabilecekleri ve faal
olarak proje üretebilecekleri yeni ortamlar sağlanmalıdır. Günümüzde bu anlayışa sahip
eğitim yaklaşımları, eğitim sisteminde ağırlıklarını hissettirmeye başlamıştır. Öğretmen
ve öğrencilerin birlikte öğrendiği, grup içi çalışmalara önem verilen ve problem
çözebilen bireyler yetiştiren eğitim yaklaşımlarından biri de proje tabanlı öğrenme
yaklaşımıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenmeye
yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen
görüşlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen

araştırmada, Nitel araştırma

yaklaşımlarından Tarama Modeli uygulanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
, "olmak üzere 86 öğretmen ömeklem olarak belirlenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin
Türkçe dersinde yapılan proje çalışmalarıyla

ilgili görüşlerini ortaya çıkarmayı

amaçlayan, 30 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Ankette yer alan maddelere,
katılımcıların görüş farklılıklarını rahatça ifade edebilmelerini sağlamak için Likert tipi
dereceleme sistemi kullanılmıştır. Birinci bölümde, öğretmenler hakkında bilgi almak
için 4 farklı değişkine yer verilirken (okuttuğu sınıf, cinsiyet, mesleki yılı ve öğrenim
durumu), ikinci bölümde ise 30 adet soruya yer verilmiştir. Güvenirliğini belirlemek
amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısına bakılmıştır. Elde edilen bilgilerin
dağılımının normalliğine bakmak üzere Kolmogrov Smimov testi uygulanmıştır. Bu
araştırmaya katılan öğretmenler, proje tabanlı öğretime ilişkin öğrenci katılımını
iii

önemsemekte, öğrenciyi merkeze almakta, öğrencilerin yaratıcılığı, motivasyonu ve
sorumluluk alma duygularını harekete geçirmeyi düşünmektedirler. Öğretmenler ayrıca
proje tabanlı öğretim sürecinde öğrencilere yardımcı olunması, projelerin yapılış
amaçlarının öğretmenler tarafından belirlenmesi, sadece evde değil okul çevresinde de
araştırmalar yapması gerektiği, takım halinde çalışmanın önemli oldu, konuya ilişkin
tartışmaların yer almasını düşünmektedirler. Değerlendirme sürecine ilişkin ise sadece
sunumun değil ürün ve süreçlerin de değerlendirilmesi, öğrenci performanslarının
aileden gizli tutulmaması gerektiğini düşünmektedirler. Bu araştırmanın diğer bir
önemli sonucu ise öğretmenlerin proje tabanlı öğretime ilişkin düşüncelerinin olumlu
(ortanın üstünde) olduğu ve öğretmenlerin okuttukları sınıf, cinsiyet, mesleki yıl ve
öğrenim durumu değişkenlerinde
"

istatiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı

sonucu bulunmuştur.

<,

Anahtar Kelimeler: Proje, Proje Tabanlı Öğrenme, Türkçe, Türkçe Öğretimi,

Yapılandırmacı Yaklaşım.
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ABSTRACT
DETERMINATION OF TEACHERS FOR TURKISH COURSE VIEWS
OF PROJECT BASED LEARNING
GÜNTAŞ, Selime
Graduate, Educational Programs, And Education Department
Thesis advisor: Asistant Yrd.Doc. Dr. Engin BAYSEN
We are now in the information age;

the students are trying to be placed in the

center of the learning environment. Therefore, students, continuous learning and besides
being open to innovation and aims to educate the individuals who can bring innovation.
Learners leave from passive recipients position, they must pass active creative situation.
In this case, you can get answers to students' questions and actively produce new media
projects can be ensured. Nowadays, the educational approaches with this understanding,
the education system has begun to feel the weight. The teacher and the students learn
together, the importance given to group study and individuals can solve one of the
problems raised in the educational approach is project-based learning approach. In the
survey conducted in order to reveal the opinions of teachers in project-based learning
approach, the model was applied to the scan of the qualitative research approach.
Including the TRNC has been identified as samples ofup to 100 individuals. In order to
reveal views of the Turkish teachers working on projects being implemented in the
Turkish language it has been used two surveys. To place the items in the questionnaire,
Likert to ensure that they can articulate the differences between the views of
participants grading system is used. In the first chapter, for information about where
teachers are given on four different changes (gender, industry, occupation and education
level of the year), İn the second part of the question it is given to 29 units. Cronbach's
alpha reliability coefficient was examined, in order to determine the reliability. Given
('

the determinations process has been consulted and terminating descriptive analysis. The
resulting distribution of information to look into normality, Kolmogrov Smirnov test
was applied. These teachers surveyed care about student participation for project-based
teaching is student center, creativity of the students motivated and would allow their
emotions to take responsibility, they thinks students will gain a sense of responsibility.
Teachers also to assist students in the process of project-based

V

teaching, the

determination by the project of construction purposes teacher, they needs to do research
i~ the school environment is not only at home, it is important to work as a team and they
think should be included in discussions on the subject. The presentation is not only
related to the evaluation process, they think of the products and processes that should be
considered and should be kept secret from the family of student performance. Another
important result of this study is that teachers have positive thoughts related to project
based learning and teachers are working class, gender, industry, and education level
were professional years as a result of variable to create statistically significant
differences.
Keywords: Project, Project-based learning, Turkish, Turkish Teaching, Constructivist
Approach.
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BÖLÜM I

ı.

GİRİŞ

Yeryüzünde insanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik öğrenme
becerileridir. Hayvanlar sosyal ve bireysel olarak yaratılışları gereği içgüdüsel olarak
doğuştan programlanmışken; insanda öğrenme doğduğu andan itibaren başlar. İnsan
yaşamı boyunca aktif olarak öğrenme süreci içerisindedir. Öğrenme, tecrübe ve
yaşantılar sonucunda davranışta kalıcı değişmeler olarak ifade edilebilir (Erden ve
Akman, 2011).
İnsanlar yaşadıkları süre boyunca birtakım bilgileri öğrenmek zorunda kalmasının
nedeni, doğuştan var olan içgüdüsel davranışlarının yaşadığı ortama uyum sağlamada
yeterli olmamasıdır. İnsanın hayatının her aşaması, tutumu, davranışları, alışkanlıkları,
konuşmaları, yürümeleri vb. öğrenmeyle ilgilidir. Öğrenme bireysel olduğu ve öğrenme
yollarının kişiden kişiye değiştiği farklı araştırmalarda belirtilmiştir (Cevizci, 2012).
Bireyler öğrenme sürecinde elde edeceği bilginin farkında olmalıdır. Öğrencilerin,
dönemin gereklerine uygun bir biçimde kendi kişisel gelişmelerini tamamlamaları ve
kendi öğrenim süreçlerini gözlemle kabiliyeti geliştirmeleri gerekmektedir (Senemoğlu,
201 O). Elde edilen yeni bilgide ise belirsizlikler olduğu zaman, öğrenen bireyin daha
önceden öğrenilmiş bilgileri, tutum ve beklentileri, yeni öğrenilen bilgiyi özellikle daha
fazla etkiler. Çünkü eksiksiz bir biçimde kavranmamış bilgi, yeni bilgilerin eksiksiz
kavranmasına ket vurmaktadır. Bu nedenle ulaşılan yeni bilgiler önyargılardan,
beklentilerden daha fazla etkilenmeye açıktır. Yanlış anlama ve öğrenmeye sebep
olmaması için öğretimde öğrenilmeye çalışılan bilgilerin belirsizlikler içermemelidir.
Bu durumda meseleye ilişkin sadece hatırlanan kısımlar, beklenti ve diğer bilgilerden
etkilenen bir yeniden yapılanma süreci söz konusu olabilir (Baysen, 2012).
Günümüzde teknolojinin gelişiminde kat edilen yol ile birlikte sosyal yapı, bilgi,
iletişim ve buna paralel olarak eğitim de değişim ve gelişim göstermektedir. Bunun

sonucunda bireylerin özellikleri, beklentileri, gereksinimleri

ile beraber öğrenme

aktivitelerindeki değişim de kaçınılmaz olmuştur (Yalın, 201O).
Çağımızda meydana gelen teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmayan, pasif ve
ezberci bireyler yerine öğrenen, araştıran, öğrendiği bilgilerin analizini ve sentezini
yapabilen bireyler yetiştirmek eğitim sisteminin görevidir (Maden vd., 2011). Bu
yüzden eğitim ve öğretim süreci kişiyi, sürekli değişen, gelişen dünyaya hazırlama
görevini üstlenerek, aktif, yaratıcı bireyler yetiştirmelidir (Budak ve Akbaş, 2011).
Nitekim eğitim sistemleri, bilgiyi hazır bulan, bir öğreticiyi takip eden öğrenci modeli
yerine, gerekli bilgiye kendi ulaşan, dahası geniş bir bilgi havuzunun içinden gerekli
bilgiyi

seçip

çıkartabilen

öğrenci

modelini

hedeflemektedir

(Demirel,

201O).

Günümüzde artık çoğu ülkenin çağdaş toplum olabilmek için düşünen, anlayan,
sorgulayan, problem çözen ve tüm bunların sonucunda bilgi üreten bireyler yetiştirmeyi
hedeflediği görülmektedir.
Öğrenciye kazandırılması gereken analiz edebilme, sentezleyebilme gibi nitelikli
düşünme kabiliyetlerinin,

öğretmenlerin

genel olarak kullandıkları

düz anlatım

yöntemiyle yani sadece öğretmence geliştirilip sunulan bilginin öğrenciye aktarılması
S yolunun tercih edilmesi ile kazandırılması

beklenemez (Balcı, 2013). Genellikle

öğretmenin aktif olduğu bu düz anlatım yöntemiyle hem öğrencilerin öğrenme süreci
boyunca ilgi, motivasyon ve dikkat sürekliliği zorlaşmaktadır. Bilgi çağı olarak
nitelendirilen günümüzde öğrenciler pasiflikten kurtarılarak öğrenme ortamının ve
sürecinin merkezinde olmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler sadece sunulan bilgiyi alan
değil, araştıran, sürekli öğrenen, yeniliklere açık ve analiz, sentez gibi üst düzey
düşünme becerileriyle öğrendiklerinin

yanında bunlara yenilikler getiren bireyler

olmaları amaçlanmaktadır (Yalın, 201O). Bunun sonucunda bireylerden istenen ve
beklenen yeterlilikler: bilgiye ulaşma, bilgiyi aktif bir şekilde ve etkili kullanabilme,
ulaştığı bilgiyi değerlendirmedir (Kurbanoğlu, 2010). Bu yaklaşımı temel alan öğrenme
öğretme süreçlerinde, klasik yaklaşımlara göre birtakım farklılıklar görülür. Meydana
gelen farklılıklar, öğretim programının unsurlarında da ortaya çıkar (Demirel, 2013).
Değişen bu eğitim sistemiyle birlikte öğreten ve öğrenen rollerinin değişmiş ve
yalnızca ürüne değil öğrenme sürecine de önem verilmeye başlanmıştır. Yapılandırmacı
yaklaşım ile ezberci sistem yerine anlamlı öğrenmeyi temel alan bir eğitim anlayışı ile
eğitim programları yeniden oluşturulmaktadır. Yapılandırmacı eğitim anlayışının en
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,ı.

temel özelliği öğrenme sürecinde bulunan bireyin elde ettiği bilgiyi yapılandırması,
analiz, sentez ve değerlendirme yaparak yorumlaması ve geliştirmesidir (Cevizci, 2012).
Yapılandırmacı

eğitim

anlayışında

değerlendirme,

öğrenenin

bilgiyi

öğrenip

öğrenmediği ölçen bir araç olmamakla beraber bilginin öğrenilmesine olanak veren ve
sağlayan süreçtir (Yeşil yurt, 2011).
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenmeyi esas alan bir eğitim programının başarısı
için, öğretmenlerin bazı özelliklerinin olması gerekir. Bu yaklaşımda öğretmen bireysel
farklılıkları göz önüne bulunduran, kendini yenileyen ve geliştiren, açık fikirli, çağa
ayak uyduran, sadece bilgiyi hazır halde öğrenciye sunan değil, uygun öğrenme
yaşantılarına imkan vererek öğrencilerle birlikte öğrenen olmalıdır (Demirel, 2013).
Öğretmen, bireye uygun etkinlikler oluşturarak, öğrenme sürecinde sağlıklı bir iletişim
ortamı kurmaya yönlendiren, işbirliğini oluşturan ve öğrencinin kendini ve sorularını
belirtmelerini sağlamak gibi işlevleri gerçekleştirmelidir (Applefield vd., 2001). Bu
etkinlikler süresince talimatlar, yönergeler verir ve her öğrencinin kendi kararını
oluşturmasına destek olur. Bundan dolayı öğretmenin "yol gösterici rolü" de vardır ve
öğrencinin problemi çözmesi için gerekli şartları sağlar (Khalid ve Azeem, 2012). Bu
şartlar sağlandığı takdirde öğrencilerin problem çözme beceri ve yaratıcılıklarının
)gelişmesi beklenir. Böylece öğretmen daha çok öğrenme ortamını düzenleme ve
rehberlik

görevini

üstlenir.

Öğretmen,

öğrencilerle

birlikte

keşfedici-araştırıcı

pozisyonundadır (Arkün ve Aşkar, 201O). Artık öğretmen yalnızca bilgiyi aktarma,
baskıcı olma ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini kontrol altında tutma niteliğini
kaybetmiştir. Bunun yerine artık öğretmen; öğrencinin öğrenmesi için öğrenme ortamını
düzenleyen, ona bu süreçte yol gösteren, öğrencinin gelişim sürecini anlayarak
· ihtiyaçlarına cevap verebilen bir model haline gelmiştir.
Aktif öğrenmenin

teorik

yapısı,

yapılandırmacılık

ve yapılandırmacılığın

öğrenme alanındaki varyantı bilişselciliğe dayanır. Yapılandırmacılık gerçeğin dış
dünyada bilen kişiden ayrı bir yerde olduğu, bilginin doğru olması için gerçekle ilişkili
olması gerektiği gibi kalıpları kabul etmez (Aydın, 2012). Hem yapılandırmacılık hem
de bilişselcilik yaklaşımlarında öğretim sürecinden öğrenme sürecine yönelik çeşitli
teori

ve

izahlar

sunmaktadır.

Bu

teorilerde,

bilginin

geliştirilmesinin

yapılandırılmasının

taşıdığı anlamı ve önemini açıklamaktadır.

öğrenenin

yapılandırmak

bilgiyi

için hangi
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imkanlardan

ve

Bunun yanı sıra

faydalanabileceğinden

öğretenin gözle görülür şekilde yapması gerekenlerden bahsetmezler (Saban, 2013).
Yapılandırmacı eğitimin yapıldığı bireylerin öğrenme sürecinde çevreleriyle daha çok
etkileşim içinde olmalarına imkan tanıyan, paylaşma ve iş bölümü temelli ya da
problem

ve problem

çözümü temelli

öğrenim yöntemleri,

öğrencinin

verimini

artırmaktadır. Yapılandırmacı eğitim anlayışında öğrenci; öğrenim sürecinin yalnızca
muhatabı değil aynı zamanda etkin bir katılımcısıdır (Baş, 2012).
Aktif öğrenme ile etkileşim içerisinde olan bireyler, bilgiyi ilk haliyle almayıp, o
bilgiyi yapılandırarak yeni bilgiyi ortaya çıkarıp, keşfeder. Bu sistemde öğrenen, okuma
ve dinleme gibi temel becerilerinin yerine tartışma, fikirlerini savunma ve bunları dile
getirme, varsayım oluşturma ve sorgulama gibi üst düzey becerilerle öğrenme sürecine
aktif katılım sağlar (Saban, 2013).

Öğrenenin öğrenme sürecinde bilgiyi elde etmek

için hangi yolu izlediğinin farkında olmasının yanı sıra bilgiye neden ulaştıklarının da
farkında olmaları gerekir. Öğrencilerin bildiklerinden yola çıkarak yeni öğrenme
alanlarına dikkatlerinin çekilmesi önem taşımaktadır. Bu bir anlamda öğrenenin
farkındalığını ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmaktır (Turgut ve Baykul, 2012).
Türkiye eğitim sistemine baktığımızda ise 20. Yy. başlarında yapılandırmacı
eğitim programlarının uygulamaya koyulduğu görülür. Bu değişim ile Türkiye eğitim
" sistemindeki

öğrencilerin

düşünen,

araştıran,

bilgiye ulaşabilen

ve yorumlayıp

anlamlandırabilen bireyler olarak yetişebilmesi ve gündelik yaşamda ortaya çıkan
problemlere karşı çözümler üretebilen bir altyapı ile donatılmalarını ve böylece gelişmiş
ülkelerin eğitim düzeyine ulaşılması

hedeflenmiştir

baktığımızda, Proje tabanlı öğrenme temelinde

(Arı, 2012). Bu hedeflere

araştırma yapmaya, yaparak ve

yaşayarak öğrenmeye ve öğrenmeyi öğrenmey"e dayalı olduğu için, bu şekilde
hedeflerin kazanımına uyan bir yöntem olarak göze çarpmaktadır (Baş, 2012).
Proje tabanlı öğrenme, çağa uygun olarak gelişen eğitim sisteminin alması
gereken biçimi göstermek iç,in belirlenmiş kavramlar bulunur. Bunlar kavramlardan
birincisi, "öğrenme" dir. Öğrenmede dikkati öğretmende değil, öğrenciye çeker. Diğer
kavram ise, tasarı geliştirmedir. Düşünme, planlama anlamlarına gelen bu kavram, tek
başına öğrenme değil, belirli bir hedefe uygun etkileşime dayalı öğrenmenin bir
göstergesidir. Taban ise, projenin bir hedef değil bir süreç olmasıdır. Süreci, hedeflenen
ölçüde bireysel bir hale getirmektir (Demirel, 2013). Böylece, öğrenciler proje
çalışmalarıyla ürünler meydana getirerek ya da düşüncelerini tartışarak açıklama,
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sonuçları hazırlama, verileri istatistiksel olarak düzenleme, öngörülerde bulunma,
soruları gözden geçirme ve cevaplamaya teşvik edilirler. Bunun yanında öğrenme
sürecinde öğrenciye bilimsel araştırma yeteneği kazandırma ve yaşayarak öğrenme
imkanı ı sunmaktadır. Projeler, ezberlemek yerine keşfedilen bilgilerin öğretimine önem
verirken öğrencileri işbirliğine yöneltirler (Şahin vd., 2011).
Öte yandan projeler, öğrencinin kişisel yeteneklerine, farklılıklarına, eksik ya da
güçlü

yönlerine

tanımaktadır.

uygun

alternatif

uygulamaların

Öğrenciyi öğretme-öğrenme

hayata

geçmesine

de

imkan

sürecinin merkezine alan proje tabanlı

öğrenme, gündelik hayatın konularına ve uygulamalarına olanak sağlayan bir öğrenme
yaklaşımıdır

(Atıcı

ve Polat,

201O).

Bu tür

öğrenmede

farklı

kaynaklardan

yararlanılarak analiz/sentez yoluyla bilgiye ulaşılmaktadır. Bu yaklaşımla birlikte
öğrenciler etkileşim içinde öğrenim gördükleri grup çalışmaları ile birlikte bireysel
çalışmalar da yapmakta ve öğrenmeyi kurgulamaktadır (Demirel, 201O). Başka bir
ifadeyle, birey, toplum ve millet olarak sürekli etkileşim içeresinde olmakla birlikte
birçok konuda dünyaya bakış açısını, mesleki deneyimlerini

paylaşılmakta

ve

tartışmaktadır.
Toplumsal
Toplumun

yaşam

geleneksel

ve gereklilikleri
değerlerini

sürekli

sürdürebilmesi,

değişmekte
başka

ve gelişmektedir.

bir anlatımla

toplum;

değerlerini devam ettirebilmek için bunların aktarılmasını sağlamalı ve bu sayede
toplumsal normların nesilden nesle geçmesi güvence altına alınmalıdır. Öte yandan
olağan değer ve normların

korunması,

değişimin

önünü kapatan bir tutumda

olmamalıdır (Yılar, 2007). Eğitim boyutunda bu değişim ve gelişimin merkezinde hiç
kuşkusuz Türkçe öğretimi yer almaktadır. Öğrenenin bilgiyi anlayıp yorumlayabilmesi,
yorumlayabildiği

bilgiyi

özümseyebilmesi,

bildiklerini

kullanarak

kendini

ifade

edebilmesi ana dilimiz olan Türkçe'nin iyi öğretilmesine bağlıdır.
Bireyin okul hayatı ve yaşamı boyunca dilini en iyi biçimde öğrenerek okuma,
yazma, dinleme, anlama, anlatma gibi dil becerilerine sahip olması öğrenmenin temelini
oluşturur. Bu dil becerileri hem ilköğretimde hem de öğrenim hayatı boyunca
öğrencilerin bütün derslerdeki başarılarını da önemli şekilde etki etmektedir. Verimli
şekilde, doğru ve hızlı okuyabilen, okuduğunu tam ve doğru olarak anlayan, sözcük
dağarcığı gelişmiş, dili sözlü ve yazılı olarak iyi kullanabilen öğrencilerin bütün
derslerde başarılı olması mümkündür. Okuma, anlama ve anlatma yetersizliğinin birçok
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dersin de başarısızlığına sebep olduğu gözlenmektedir (Kılıç, 2001). Bütün bunlar
dinleme, konuşma, okuma ve yazma beceri alanlarıyla gerçekleştirilir.

Ana dilde

konuşma ve yazma anlatım gücüne dönük dil becerileriyken okuma ve dinleme anlama
gücüne yönelik dil becerileridir (Saban, 2013).
Türkçe öğretiminde hedeflenen temel amaç, öğrencileri ana dillerinin bu beceri
alanlarında en üst seviyeye ulaştırmaktır. Türkçe dersinde verilen metini anlayıp
yorumlayabilmesi,
kurgulanan · yapıyı

sebep sonuç ilişkilerini fark ederek anlamlı ilişkiler kurması,
çözümlemeyi

öğrenmesi

ve öğrenciye

ezberleyeceği

teorik

bilgilerden çok daha fazlasını kazandırabilir (Akyol ve Temur, 2009). Günümüz
öğretmenlerinin en önemli görevi, topluma üreten, keşfeden, araştıran, eleştiren ve açık
fikirli, öğrenmeyi öğrenen, problem çözme becerisine sahip ve sağlıklı kararlar veren
bireyler yetiştirmektir (Saban, 2013).
Bu nedenle Türkçe derslerinde ansiklopedik bilgiler aktarmak yerine konuları ve
olayları derinliğine anlama ve eleştirel düşünme temel alınmalıdır (Demirel, 2013).
Öğretmen, öğretme sürecinin etkili olması için sürekli yeni arayışlarda bulunmalı,
değişik yöntem ve teknikler keşfedip kullanmalıdır. Türkçe

öğretmenleri,

çoğu

derslerinde klasik öğretim yöntemlerini kullanmakta ve öğrenciyi pasif alıcı konumunda
tutmaktadır. Öğrencinin öğrenmede pasif kalmaması için bilgilerin unutulmasını
önleyerek, bilgileri aktif bir şekilde hayatlarına dahil etmelerine araç olacak çağdaş
öğrenme yöntemlerine gerek vardır (Epçaçan ve Erzen, 2008).
Klasik yöntemde, işlenen Türkçe derslerinin öğretmen merkezli olup, sınıfın
sessiz olması halinde öğrenmenin daha verimli olacağı düşüncesi vardır. Materyal
olarak ders kitabının temel alındığı, öğrencinin çalışmalarında tek başına kaldığı,
öğretmenin sınıftan soyutlanıp anlatım, soru-cevap, ezbere öğrenmenin ön planda
olması vurgulanmaktadır (Sever, 2011).
Türkçe öğretiminde yapılandırıcı öğrenim uygulamalarına göre; öğrencilerin
bilgileri

yapılandırması

ve

yeteneklerini

geliştirerek

yeni

bilgiler

keşfetmesi

gerekmektedir (Karadüz, 201O). Öğrenmede işbirliği, sosyalleşme, uygulama, etkileşim,
proje gibi unsurlar oldukça önemlidir. Öğretmen de bu faaliyetlere uygun zemin
hazırlayan, yönlendiren kişi durumundadır (Sönmez, 2010). Proje tabanlı öğrenmede,
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derinlemesine

araştırılarak

edinilen

bilgilerin

yapılandırabilmesi

için sınamalar

yapılarak sonuçlar günlük hayata uyarlanabilir (Saban, 2013).
Demir (2013), beceri eğitiminin süreklilik arz etmesinin esas olduğunu ve
öğrencinin yaşıtlarından öğreneceği birçok ilgi olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin
birlikte hareket etmeleri çerçevesinde ana dillerine dair kabiliyetlerini daimi olarak
kullanmaları Türkçe öğretiminde daha iyi neticeler vermektedir. Öğrencilerin karşılıklı
olarak özellikle anadillerinde okuma ve yazma kabiliyetlerini daha iyi noktalara
getirilmesinde

proje

tabanlı

yaklaşım

en optimum

öğretim yöntemi

olacağını

belirtmiştir. Türkçe dersinde öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük
yaşamda kullanabilecekleri

yöntemlerin

başında proje tabanlı öğrenme yöntemi

gelmektedir.
Proje tabanlı eğitimin Türkçe derslerinde kullanılmasının öneminin anlaşılması
ve bu kapsamda uygulanan yöntemlerle birlikte karşılaşılan sorunların da öğrenilmesi
gerekmektedir.

Dolayısıyla,

konuya

ilişkin

olarak

öğretmen

görüşlerine

başvurulmasında yarar görülmektedir. Günümüz eğitim sisteminde öğretmenlerin bu
konudaki görüşleri proje tabanlı çalışmaların özellikle Türkçe derslerinde nasıl
yürütüldüğüne, yeterliliklerine ve ne tür sorunlarla karşılaştıklarına yönelik öğretmen
görüşlerinin belirlenmesi de araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
1. 1. Araştırmanın Amacı
Bilgi çağının ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilgiye ulaşmakta farklı
yollar çizilmektedir. Bu nedenle, birçok ülke çağın ihtiyaçlarının değişmesiyle eğitim
sistemlerinin

düzenlenmesi

yoluna başvurmuşlardır.

Öğrenci artık eğitim süreci

içerisinde etkin olarak katılan, konuşan, sorgulayan, araştıran, inceleyen, keşfeden,
düşünen ve eleştiren bireyler olmalıdırlar. Bireyler sadece bilgiyi alan değil, üretici
olmalıdır (Saban, 2013). Bu hedeflere ulaşmak için uygun eğitim programlarının
oluşturulması gerekmektedir.
Bu araştırmanın ile, Türkçe dersi öğretmenlerinin Türkçe dersi öğretiminde
kullanılan

proje

çalışmalarının

gerçekleştirme

şekliyle

alakalı

yaklaşımların

belirlenmesidir. Araştırılan yaklaşımlara göre tespit edilen noksanlıkların belirlenmesi
ve bu noksanlıkların ortadan kaldırılmasına ilişkin başka seçenekler hakkında öneriler
getirilmesidir. Dolayısıyla, bu araştırmanın temel amacı; "Türkçe öğretmenlerinin
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Türkçe dersinde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin görüşleri" şeklinde ortaya konulabilir.
Araştırmanın alt amaçları ise şu şekilde belirlenmiştir;
1. Türkçe öğretmenlerin

proje tabanlı öğrenme yöntemine

ilişkin görüşleri ne

düzeydedir?
2. Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemiyle ilgili görüşleri farklı
bağımsız değişkenler için istatiksel anlamlı farklılık oluşturur mu?
2.1.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin okuttuğu sınıf

değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
2.2. Türkçe öğretmenlerinin

proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin cinsiyet

değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
2.3. Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin meslekteki yıl
değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
2.4. Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin öğrenim durumu
değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
1.2. Araştırmanın Önemi
Düz anlatım, okullarımızda öğretmenlerin sıkça kullandığı yöntemlerden biri
olup, tek başına kullanıldığında, klasik eğitim anlayışı olarak önümüze çıkmaktadır
(Aydın, 2012). Yakın zamana kadar ülkemizde eğitim sitemi, genellikle öğretmen
merkezli olup öğretmen aktaran, öğrenci pasif alıcı rolünü üstlenmekteydi. Öğrencilere
sürekli ders anlatmak, çalışmalarına yardım etmek, sınavları ve kendisine verilen
müfredatı zamanında

yetiştirmek

öğretmenlerin

göreviydi. Bu yüzden öğrenciyi

özendirme, anlayarak öğrenmeyi sağlama, öğrencinin yeni düşünceler üretmesini
sağlama ve bir problemle karşılaşıldığında o problemi nasıl çözüme ulaştıracağı
hakkında bilgi edinme, çözüm önerileri sunma ve çok amaçlı olma gibi bazı üst beceri
kazanımları ve öğrencilerin öğrendiklerini gündelik hayata geçirebildiği ortamlar göz
ardı ediliyordu (Budak ve Akbaş, 2011).
Yıllardır süregelen ezberci eğitim sistemiyle öğretmen hakimiyetinin olduğu bir
sınıf ortamında, öğrencilerin sorunla baş edemeyen, yıllardır süregelen ezberci eğitimle,
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bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz görüşünü bildiremeyen bir nesil ortaya
çıkmıştır. Bir takım olguların ortaya çıkması için araştırma yapmayan, akıl yürütme
yerine sürekli tekrarlayan, sorgulamayan, sebeplerle ilgilenmeyen, kendine güveni
yetersiz bir kuşak yetiştirilmesine bir son vermek istenmiştir. Böylece öğrencilerin ilgi
ve isteklerini artırıp, aktif olabilecekleri, araştırma ve soru sormaya yönelten, küçük
veya büyük grupla yapıldığında karşılıklı etkileşimi artıracak yaklaşımlar son derece
önemlidir. Son zamanlarda eğitim sistemimiz içerisinde değişik perspektiflerle ele
alınan öğrenme kuramları, planlamadan değerlendirme basamaklarına kadar her adımda
popülasyonunu göstermeye başlamıştır (Cevizci, 2012). Günümüz eğitim anlayışı,
davranışçı eğitim yaklaşımlarından daha çok bilişsel öğrenmeyi kavramaya yönelmekte
ve bu anlayış çerçevesinde,
almaktadır.

Yeni program

göstermeye

yardımcı

öğretme yerini öğrenmeye, öğrenci yerini öğrenen
çerçevesinde,

olan öğretmen;

öğretenden rehberlik yapmaya ve yol

ikinci kaynak konumda

olup öğrencinin

girişimlerini destekleyen ve onları cesaretlendiren, araştırma yapmaya ikna eden
pozisyona geçmesi, amaçlardan değerlendirmeye kadar her türlü sınıf içi ve dışı
etkinliklere kadar birçok unsur yeniden ele alınmıştır (Demirel, 201O).
Birey, içinde bulunduğu çağın koşullarının bir görüngüsü, öğrenme sürecinin
edilgin öznesi olmamalı, kendini yeniden gerçekleştiren, öğrenme sürecinin etkin bir
öznesi olmalıdır (Çepni ve Akyıldız, 2010). Nitekim öğrenmenin en temel, en önemli
unsurlarından .biri öğrenmeyi öğrenmektir. Öğrencilerin bilgiye ulaşması, ulaştıkları
bilgiyi doğru kriterlerle ayıklaması ve bilgiyi yeniden düzenleyerek gerçek yaşam
hallerinde kullanmasının sadece ve sadece üst düzey bilişsel süreçlere odaklaşan bir
öğretim süreciyle mümkün olması ifade edilebilir (Demirel, 2013). Bu yönelimlerle
birlikte, "sadece öğretmenin verdiği bilgiyi almakla yetinen öğrenci" modeli yerini,
bilgiye araştırıp bulan, bilgiyi karmaşık bir bilgi ağından tercih ederek alan ve bu bilgi
ile problemlerini çözebilen öğrenci modeline bırakmaktadır (Erden ve Akman, 2011).
Öğretmenler rehber olarak, öğrencilerin bilgiyi reel yaşamla bütünleştirerek
karşılaşılan sorunlarla mücadele edebilmesinde destek vermesi, bu sürecin sonunda da
öğrencinin yaşayarak öğrendiği düşünülebilir. Projeye dayalı öğretimin de bu anlayış
kapsamında, öğrencilerin etkin bir yol göstericisi rolünde olduğu ifade edilebilir
(Demirel, 2013).

Bireyin tüm unsurlarını da etkileyecek olan proje tabanlı öğretim,

bilginin gerçek yaşamla ilişkilendirilip, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme ve öğrenme
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amaçlarına ulaşabilme hareketi olarak düşünülebilir (Erden ve Akman, 2011 ). Böyle bir
öğretim sürecinde hedefler ( ulaşılmak istenen nokta), içerik ( konu ve üniteler),
öğretme-öğrenme ( hedefe ulaşmak için yapılan etkinlikler) süreçleri ile ölçme ve
,değerlendirme ( çıkan sonuç) öğeleri; özellikle üst düzey bilişsel süreçlere odaklanan,
öğrencinin öğrenmesini yaparak/yaşayarak

sağlayan süreç içinde değerlendirerek

öğrencinin öğrenme sürecini aydınlatacak tasarılar gerçekleştirilmelidir

(Bıyıklı ve

Yağcı, 2014).
İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması, teknolojinin eğitim ortamlarında
birincil kaynak olarak kullanılmaya başlanması, yaşanılan çağın gerektirdiği birtakım
gereksinimler öğrenci merkezli eğitim ortamlarını zorunlu hale getirmektedir. Böylece
eğitim bilginin, fiziksel ve sosyal çevrede yaşantılarla gerçekleşip, bireylerde kalıcı
davranışsal değişiklikler sağlayarak bireylerin gelişimini ve o bireylerden oluşan
toplumun kalkınmasına yardımcı olur (Demirel, 2013).
Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim programı, öğrencilerin sessizlik içinde
sadece verilenle yetinmesi yerine; analiz edecek, açıklayacak, katılacak, paylaşacak,
görecek; algılayacak, öğrenmeyi öğrenecek, sorgulayan bireyler hedefler. Aynı zamanda
elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini kullanmalarına, sosyal çevreleri ile etkileşim
halinde bulunmalarına, birlikteliğe, fikir paylaşımına imkan tanımakta, üst düzey
düşünme, tenkit düşünceye, bilgiye ulaşmada teknolojiden

yararlanılır. Böylece

toplumsal" ilişkileri güçlü fertler yetiştirmeye imkanı sağlamaktadır (Nosich, 2012).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla bu fertler, belirli hedeflere dayalı olarak, öğrenme
süreçlerini organize ederek,

karşılıklı işbirliği içinde çeşitli sorumluluklar alarak

bilgilere ulaşıp üst düzey becerilerini geliştirmeyi de amaçlar (Dağ ve Durdu, 2011).
Gerçekleştirilen
uygulamaları

bu araştırmada,

çerçevesinde

öğretmeninin

uygulanan
yorumları

Türkçe

dersi

ile ilgili proje

değerlendirilmektedir.

Türkçe

dersine yönelik proje çalışmalarının uygulanma düzeyi, yaşanan sorunlar, alternatif
çözümler belirlenerek, elde edilecek verilere göre öğretmen bakış açıları ortaya
konulacaktır. Bu nedenle Türkçe dersindeki proje çalışmalarına ilişkin öğretmen bakış
açılarının belirlenmesi, uygulamalardaki mevcut durumun sergilenmesi, programda
belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığının tespiti açısından önemlidir. Bunun yanı sıra,
bu

çalışmaların

öğretmenlerin

uygulatma

sürecinde

karşılaştıkları

sorunları

aydınlatması, yaşanılan sorunlara yönelik öneriler getirilerek proje çalışmalarının daha
10

doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasına

katkı sağlaması nedeniyle de önem

kazanmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın literatürdeki boşluğu giderme ve bu alanda
yapılacak diğer çalışmalara katkıda bulunmak suretiyle Milli Bakanlığı' na, eğitim
programcıları, öğretmenler ve araştırmacıların bu alanda yapılacak diğer çalışmalara
katkıda bulunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
1.3. Sınırlılıklar
- Araştırma, veri toplama aracı olarak kullanılan nicel araştırma tekniklerinden anket
tekniği ile sınırlıdır.
- Araştırma 2014-2015 öğretim yılında Lefkoşa ve Lefkoşa' ya bağlı köylerinde orta
okullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri ile sınırlıdır.
- Araştırma, Ebsco, Eric, Yök tez, Ulakbim, Google Akademik vb. kaynaklarla
sınırlıdır.
- Araştırma konu açısından, Türkçe öğretiminde proje tabanlı öğrenme modelinin
uygulanmasıyla ilgili öğretmenlerin görüşleriyle sınırlıdır.
- Araştırma, veri toplama aracında yer alan ölçek maddeleri ve görüşme formundaki
sorularla sınırlıdır.
1.4. Varsayımlar
- Araştırmacının çalışma boyunca önyargıyla hareket etmediği,
- Uygulama sürecinde katılımcılar arasında olumlu ya da olumsuz etkileşimin olmadığı,
- Tüm öğretmenlerin ölçme araçlarındaki soruları samimiyetle cevapladığı,
- Veri toplama araçları uygulanmasında hiçbir sorun yaşanmadığı,
- Araştırmada ölçüt alınan veri toplama araçlarının maddeleriyle ilgili uzman kanılarının
yeterli olduğu,
- Araştırmada yer alan grubun evreni temsil eder nitelikte olduğu varsayılmıştır.
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1.5. Tanımlamalar
Geleneksel Öğrenme: Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, söz konusu faaliyetlerin
büyük olasılıkla öğretmen tarafından biçimlendiği, hakimiyetin tek yönlü nitelikte
olduğu öğrencilerin yetenekleri, ilgili duydukları konuları, kişisel farklılıkları, öğrenme
sürelerindeki çeşitlilikler gibi niteliklerin yer aldığı öğrenme türüdür.
Türkçe Öğretmenleri: Bu araştırmada yer alan Türkçe öğretmenleri terimi ile KKTC
Türk Cumhuriyeti' nde Türkçe öğretmenliği yapan Türkçe öğretmeni ve Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenleri ifade edilmektedir.
1.6. Kısaltmalar
PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
SPSS : Statistical Packagesforth SocialSciences
ME~: Milli Eğitim Bakanlığı
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BÖLÜM II

2. KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Eğitim, Öğrenme ve Öğretim Kavramları, Eğitim Programları
Eğitim, bireye yaşamı boyunca toplum düzeninde sosyal, politik ve kültürel
değerleri benimsemesi ve ortak bir toplumsal kültür oluşturup bu kültüre bağlı olarak
ortak davranışları kazandırmasıdır. Bugün gelinen noktada, hem kişinin hem de
toplumun daha iyi noktalara gelmesi bakımından ehemmiyeti yüksektir. Kişi, eğitim
vasıtasıyla öğrendiği en önemli konu toplumun kültürel nitelikleridir. Bu sayede bir
r-»

meslek edinerek hayatını idame ettirme yollarını öğrenmekte, karşılaştığı sorunlara daha
kolay baş edebilmektedir. Öğretmenler ve onların nitelikleri, eğitim sisteminin iyi
işlemesi ve sistem vasıtasıyla arzu edilen niteliklerde kişilerin yetiştirilmesinde önem
taşımaktadır. Çünkü öğretmen, öğretim faaliyetini gerçekleştireceği normları hayata
geçirirken

elde

ettiği

neticeler

paralelinde

eğitim

politikasının

yönünü

de

belirlemektedir (Çepni ve Akyıldız, 2010).
Diğer bir ifadeyle eğitim, kişinin sosyalleştirilip, hemcinslerine benzer ve
topluma faydalı bir birey olması için istendik ve kalıcı davranışların kazandırılmasıdır
(Cevizci, 2012). Eğitimle bireyde gerçekleşmesi düşünülen değişimler veya yeni
tutumlardır. Eğitim neticesinde bireyde daha iyi noktalara getirilebilecek ve
edindirilecek davranışları, bilgi sahibi olunması ya da bu bilginin hayata geçirilmesine
dairdir. Aynı zamanda fikri becerilerle bağlantılı olup kişinin toplumsal statüsüne etkili
ve uygulamalı en mühim koşuldur (Erdem ve Akman, 2011).
Öğrenme, insan kabiliyetlerinde büyüme sürecinin bir neticesi olmayıp,
nispeten sürekli bir değişim göstermesidir. Her birey, doğumundan itibaren sürekli
olarak bir şeyler öğrenir. Öğrenme, okuyarak veya yaşayarak, bilinçli veya bilinçsizce,
kendi kendine veya başkalarından elde edilen bilgi, duygu, kişinin davranış ve
fikirlerinde kısa veya uzun süre kalıcı nitelikte değişikliklerdir (Saban, 2013).

Öğretim ise, öğrenme olayının gerçekleşmesi ve kişide istendik davranışların
ortaya çıkarılıp, gelişmesi için uygulamaya konulan süreçlerin tümüdür. Başka bir
deyişle öğretim kavramı, bireye istendik davranışların kazandırılması için uygun
öğrenme ortamlarının oluşturulmasıdır. Bir öğrenme kuramının genelde tüm öğrenme
, birimlerinde hangi koşullar altında ortaya çıktığı veya çıkmadığı, ne kadar aktif olduğu
tasvir edilmekte ve açıklanmaktadır. Uygun öğrenme şartları sağlandığında her birey,
karşılaştığı yeni bilgiyi öğrenme olayını gerçekleştirebilir (Saban, 2013).
Oliva'nın açıkladığı üzere eğitim programları, milattan önce birinci asra dek
uzanan süreçtir. Efsanevi Roma İmparatoru Ceaser ve askerlerinin üzerine çıkarak
yarıştığı Roma'da bulunan yarış araçlarının sürüldüğü oval şeklindeki koşu alanını
Latince curriculum şeklinde kullanmışlar ve bu kavram, zamanla somut nitelikten soyut
bir niteliğe bürünmüştür. Bu evrede, eğitim programı takip edilen yol manasında eğitim
alanında kullanıldığı görülmektedir (Oliva 1988).
Oliva eğitim programının kapsamını belirlerken program dahiline, eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği kurumda mevcut olan tüm eğitim faaliyetlerini, kurum dahilinde ve
haricinde yer alan eğitim uygulamalarını belirtmiştir. Oliva eğitim programının dört ana
unsµru olduğunu belirtmektedir. Bu unsurlar, heder, içerik, öğrenme - öğretme ve
ölçme değerlendirmedir.
arzulanan

davranışlar

Hedef kavramının
yer

almaktadır.

kapsamında

İçerik

unsuru

öğrenciye
kapsamında

edindirilmesi
ise,

eğitim

programından hedefe karşılık gelmesi uygun olan konuların tamamı yer almaktadır.
Öğrenme - öğretme evresindeyse, hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla öğrenme öğretme modelleri, uygulama yollarının planlaması, eğitim yöntemi ve metotların
uygulanacağı

ifade edilmektedir.

Son unsur olan ölçme - değerlendirmede

ise

hedeflenen tutumların tek tek değerlendirilip, istenilen tutum ve davranışların be ölçüde
edindirildiği ve gerçekleştirilen eğitimin ne düzeyde kaliteli olduğu ifade edilmektedir.
Eğitim programı, tespit edilen hedefler bağlamında planlanan bütün eğitim faaliyetlerini
içerisinde barındırmaktadır.

Netice

itibariyle öğrenci, hayatı boyunca süregelen

öğrenme arzusunda olan kişidir. Kişiyi öğrenme evresinin esasına aldığını ve onun bir
öğrenci olarak düşünüldüğü kabul görür (Varış, 1994).
Okul içinde ve dışında öğretenlerin
öğrencilerin

bakış

gerçekleştirilmesinin

açılarını

bilgiyi direkt olarak aktarmanın

bilgiye

doğru

çevirecek

özellikte

yanında,
derslerin

ve bu süreçte çeşitli görüşlerde meydana gelen yöntem ve
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teknikleri

tercih

etmesinin

epeyce

mühim

olduğu

görülmektedir.

Bu

durum

çerçevesinde öğrencilerin sınıf dahilinde daha aktif olmasını, etrafındaki sorunlardan
haberdar olmasını ve bu sorunlara dair çeşitli çözüm yöntemleri üretmesini son hedef
olan öğrenme evresinin daha verimli nitelikte olmasını temin edecek en tesirli
yöntemlerden biri öğrencilere proje çalışmaları yapmalarını sağlamaktır.
Öğrencilerin kolektif olarak çalışacakları yerlerin tespit edilmesi ve öğrenme
faaliyetlerinin iki yönlü ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi noktasında öğretmenlere
yüklenen mühim görevler mevcuttur. Öğretmenler bu görevleri gerçekleştirmek için
uygun ortamı temin ederler. Bununla birlikte öğrencilerin kişisel farklılıklarını bir
problem olarak görünmemesini sağlayacak ve konulara ilgi alanları veya gereksinimleri
paralelinde çalışmalarını temin edecek metotların proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
bağlamında gerçekleştirilmesi noktasında rehber statüsünde olacaktır.
Bununla

birlikte

öğrencilerin

bireysel

tecrübelerini

sentezlemeleri,

bilişsel

kabiliyetlerini daha iyi noktalara getirmelerinde de önemli faydalar sağlamaktadır. Bu
bicinde öğrencileri etkin olarak öğrenme evresine katıldıkları uygulamalarla öğrencileri,
öğrenciler bakımından daha mana içeren ve geçici olmayan örenmelerin fazlalaştığı
ge~çekleştirilen çalışmalarla gözlenmiştir (Demirel, 20 I O).
2.2. Proje Kavramı
Eğitim sistemleri öğrencinin kendi öğrenmesinden
ulaşmasına

ve

yapılandırılmalı

bilgiyi
ve

bu

günlük

hayatına

yapılandırma

aktarmasına

uygun

öğretim

sorumlu olmasına, bilgiye
olanak
yöntem,

verecek

şekilde

teknikleri

ile

desteklenmelidir. Bu yöntemlerden biri de odağında öğrenciler tarafından hazırlanan
projelerin bulunduğu proje tabanlı öğrenme yöntemidir.
Proje denildiğinde ilk düşünülen, belirli bir konunun veya problemin detaylıca
incelenerek bilimsel yöntemler yoluyla problemle ilgili araştırmalar yapma, elde edilen
bulguları değerlendirerek bir sonuca varma ve raporlaştırmaktır. Proje; ileriye atmak,
ileri doğru hızlıca göndermek, plan gibi muhtelif anlamlara karşılık kullanılmaktadır.
Hedeflenen amaç dahilinde sorgulama ve düşünmeye teşvik edilerek üst düzey düşünme
becerilerini aktifleştiren, hayatilik ilkesine uymayı sağlayarak hayatta karşılaşılabilecek
problemlerin çözümünü taşıyacak ve hayat deneyimi kazandıran ve yeni bir çıktının
meydana getirilmesini tetikleyen çalışmalarıdır (Sönmez, 20 I O). Projeler genel olarak
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bir ürünün veya performansın
olarak

öğrencilerin

daha iyi noktalara gelmesinin üzerinde durabilir ve ekseri

etkinlikleri

koordinasyonunu,

gidermesini ve bilgiyi sentezlemesini
Projeler,
amacıyla

öğrencilere
verilen

kullanacakları
olurlar.

araştırma

çalışmayı

becerilerini

geliştirmeleri

Öğrenciler,

sonuçlandırılması

ile belirlenir.

bunlara nasıl ulaşacaklarını
Proje çalışmaları

konunun

ve yöntemin

Bu çalışmalar

öğrencilerin

bireysel

hem de grupsal

yaparken

hangi

yolu

konusunda tecrübe kazanmış

karmaşık

yapısının

için gerekli

bilgiyi,

yanı sıra onun
materyalleri

ve

öğrenciler kendileri belirler ve tutarlı bir sonuç oluştururlar.

sırasında öğretmen kolaylaştırıcı

projeler

ve yeni bilgiler edinmeleri

araştırma

ve elde ettikleri bilgileri nasıl kullanacakları
başarı,

sorunları

gerektirir. Projeler genellikle disiplinler arasıdır.

sorumluluklardır.

Projelerde

yönetmesini,

sorumluluk

ve rehber rolünü üstlenir. Bu açıdan

bilinci kazanmalarına

olarak hazırlanabilirler.

yardımcı

Grup projeleri,

olur. Projeler,

hem

takım çalışması

ve

işbirliği sağlarken, Bireysel projeler bağımsız çalışma becerisini geliştirir (MEB, 201 O).
Kilpatrick'

in 1918 yılında yazdığı "Proje Metodu" adlı makalesi eğitim alanında

yeni bir başlangıç yaratmıştır

(DuCharme,

1993). Kilpatrick, proje sözcüğünü

kullanarak projeyi tanımlamıştır. Amacı ise, bu dönemde proje düşüncesini açıklamak
ve bu düşüncenin sadece eğitimsel alanda kalmasının önüne geçmekti. Dolayısıyla
konuya yönelik olarak çeşitli proje örnekleri sağlamıştır (Niesz, 2003). Kilpatrick, kendi
ve Dewey' in düşüncelerini yapılandırmış ve projelerin, çocukları samimi ve uygun bir
faaliyeti

gerçekleştirebilmelerini

ve

dünyayı

daha

derin

algılamaları

yolunda

kullanılması gerektiğini belirtmiştir (Williams, 1998).
2.2.1.

Projelerin Özellikleri

Bilimsel araştırma becerileri sunulan, öğrenmeyi yaparak I yaşayarak yapan
öğrencilere, karşılaştıkları problemi ne şekilde ve hangi yolu izleyerek çözüme
kavuşturacaklarını hür bir şekilde kendilerinin karar vermesine sunmak, projenin en
başta gelen özellikleri arasındadır (Dede ve Yaman, 2003).
Öğrencilere esasında; düşünce, bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırma, sorgu ve
spekülasyonları( kurgu) öğreten projeler, öğrencilerin tecrübe kazandırarak onları üst
düzey beceriler edindirerek yaratı olmalarını sağlar (Raghavan et al., 2001 ). Böylece
süreçte önemli olan; öğrencilerin, proje konularını kendi duygu, düşünce,

ilgi ve

yeteneklerine göre belirlenmesinde öğretmenlerin rehberlik etmesidir (Fleming, 2000).
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Karmakarışık
bir çalışma

ve çözümü zor olan konularda,

ortaya koyup

süreçte rahatlık

planlı ve programlı

sağlanabilir.

Öğrencilerin

bir şekilde etkin
ferdi mi yoksa

büyük grup, küçük gruplar oluşturarak

grup çalışmasını

mı tercih edecekleri

konudan

konuya olabileceği gibi içeriklerine göre

de belirlenir. Fleming 'e (2000) göre, "projeler

öğrenciler tarafından;
i. Bağımsız,
ii. Sınıfta küçük ya da büyük gruplar halinde,
ııı. Sınıf olarak katılım sağlanan,
ıv. Okul içinde birden fazla sınıfla iş birliği içinde,
v. Daha fazla okulda, birçok sınıfla çalışarak çok farklı çalışmalar ortaya çıkartılabilir."
Öğrencilerin

faal

olarak

eğitim

sürecine

dahil

edilmeleri,

sınıfların

yaratıcılıklarını ortaya çıkarmakta, anlaşılması güç konuları çözme kavuşturmak için
öğrencileri teşvik etmektedir. Yurtluk (2005)' a göre, "Öğrencilerin yaratıcı yönlerini
ortaya çıkaran sınıf düzeni:
i. Gündelik yaşam ile dersler arasında kolay ilişki kurarlar,
ıı. Öğrenmenin ciddiyetini ve önemini anlayıp ona gö~~avranış sergilerler.
ııı. Bazı hal ve vaziyetlerde, disiplinler arası geçişler yapabilirler.
ıv. Problemi çözüme ulaştırma becerileri gelişir.
v. Bire bir ya da bir amaca ulaşmak için çalışma ortaklığına dayalı öğrenme ortamları
oluştururlar." sağlanır.
Bütün bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda, projeler öğrencilere üst düzey
zihinsel süreç aşamasında kazanımlar sağladığı gibi öğrencilerin bireysel farklılıklarına,
zekalarına, yeteneklerine, farklı öğrenme stillerine göre etkili bir şekilde öğrenmenin
gerçekleşmesini de sağlamaktadır.
Proje çalışmaları öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve görüş açısı gibi dört ana
alanda öğrenme hedeflerini ortaya koymaktadır. Proje çalışmaları, öğrencilerin her
yönünü ortaya çıkaran, onları meşgul eden ve yol gösteren içeriklerle araştırarak,
iletişim kurarak ve toplumsal becerilerini yeniden oluşturarak kendi tasarımlarını
oluşturmaya imkanı tanır. Öğrenmeye karşı olumlu tavırlar sağlamaktadır. İleride
öğrenciyi bu tavırlar başarılı kılar. Böylece, öğrenciler daha kalıcı ve anlamlı öğrenme
gerçekleştirirler (Katz ve Chard, 1992).
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2.2.2.

Projelerin Türleri

Herhangi bir mesele ya da güçlükle karşılaşıldığında, o konu hakkında detaylıca
araştırma yaparak bir ürün meydana getirmek proje ile sağlanır. Günlük yaşamda
önümüze çıkan güçlüklerle baş edebilmek için, okullarda derslerin muhtevasıyla(içerik)
ilişkilendirilen projeler, kullanıldığı yerlere göre bir takım farklılıklar oluşturmaktadır.
Korkmaz ve Kaptan (2001)' a göre, "Kullanımlarına göre

proje çeşitleri kullanım

hedeflerine göre şöyle sınıflara ayrılabilir:
i. Araç-gereç yapım projeleri,
ii. Öğrenme projesi,
ııı. Entelektüel( bilim) ya da karşılaşılan problem projeleri,
iv. Kaliteli estetik projeler,
v. Çalışma alanı olan projeler olarak karşımıza çıkmaktadır."

Aynı zamanda projeler; kanıtlanabilir, güzel duyulu(estetik), problem ve teknik
yrojeleri olarak da karşımıza çıkmaktadır (Çiftçi,

2,m). Kanıtlanabilir

projeler; nesnel

yargılarla uygulanan, zihinde yapılması planlanan ya da fikirleri uygulama hedeflenen
projelerdir. Estetik projeler, meydana getirilen iyi ya da kötü tüm yönleri ortaya
çıkarılan çalışmalardır. Problem projeleri de, bir güçlükle karşılaşıldığında zihnen
yanıtları tüm taraflarıyla idrak etmek için yapılandır. Teknik projesi ise, öğrendiğimizi
her türlü daha iyiye götürmek için sarf edilen çabadır.
Coşkun (2004) ise projeleri,
"Konuya ilişkin projeler;

Bu tür projeler okullarda önceki yıllarda yaptırılan,
~

öğrencilerin detaylı bir şekilde araştırma yaparak hazırladıkları yıllık ödevler gibidir.
Öğrencilere bu tür çalışmalar yaptırılırken günümüzdeki yeni yaklaşımlar dikkate
alınarak araştırmaya dayalı kapsamlı çalışmalar yürütülmelidir. Konuya ilişkin projeler,
öğretmen yardımı ile öğrencilere beyin fırtınası yöntemi ile günlük yaşantıyla alakalı
konu listeleri ortaya çıkar ve öğrenciler, bu listeden kendilerine uygun konuyu seçerek
çalışmalar ortaya çıkartılır.
Açık uçlu projeler: Açık uçlu projelerde hedef, öğrencilerin yaratıcı, problem çözebilme
kabiliyeti ve risk almasıdır. Böylece öğrenciler, belirli bir süre zarfında kendi istedikleri
konular hakkında çalışmalarda bulunurlar.
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Kalıplaşmış (şablon) projeler: Yapılan çalışmanın sınırlarını belirleyen öğretmenler,
gerekli olan kriterleri öğrencilere sunar. Öğrenciler, bilindik çalışmalarla kriterleri
belirlenmiş

olan

bu konularda

yol gösterilerek

yaratıcı

yönleriyle

projelerini

oluştururlar.
Yapılandırılmış projeler: Öğrencilerin öğretmen yardımı ile ortaya çıkardıkları proje
ürünlerinin her türlü aşamasını, kullandıkları araç-gereçleri ve çalışmanın sonunda
ortaya çıkan ürünün nerede ne şekilde kullanılacağı ile ilgili ön bilgiler edinilerek
çalışmalar devam ettirilir."
Bir amaç noktası her projede yer alır. Bazen karşılaşılan toplumsal sorunların
çözüme kavuşturmaya dayalı hareket projeleri, bazı zamanlar belirli konularda bilgi
edinmeyi ve edinilen bilgileri çözüme kavuşturup takdim etmeyi gerektiren araştırma
inceleme projeleri karşımıza çıkar. Hareket projelerinin uygulamaya geçirilip ve elde
edilen neticeler değerlendirilerek

öğrencilerde güdülenme sağlanacaktır (Açıkgöz,

2009). Proje çalışmaları, tüm eğitime gönül vermiş kişiler için kapsamlı olarak zengin
öğretim ortamları oluşturan imkanı ~

Araştırma projelerinde, yelpazeyi önemli ve

güçlü kılan araştırma yöntemlerini Yurtluk (2005) en çok kullanılanlarını; betimsel
çalışmalar, olay çalışmaları, tarama (alan), kütüphane-kaynak taraması, tarihi araştırma,
içerik çözümleme, ilişki çözümleme, tecrübe ve simülasyonlar (öğrence) şeklinde
değerlendirmeler yapmaktadır.
2.3.

Proje Tabanlı Öğrenme
Proje, tasarlama ya da tasarlanmış olanı geliştirme, hayal ya da gerçek şekilde

planlayıp programlama demektir. Bundan, öncekilerin tersine, eksiklikleri giderilmiş
olandan ziyade; spekülasyonu ya da spekülasyonu yaratmayı kasteder. Proje tabanlı
öğrenme, tasarım oluşturmaya veya geliştirmeye, hayal edip, planlayıp, kurgulayıp
karşımıza çıkar. Önemli olan üründen ziyade süreçtir. Düşünceyi oluşturan başlıca
kelimelerden biri olan "tabanlı" sözcüğü de projenin bir amaç değil bir altyapı öğesi
olduğunu vurgulamakta ve sürece yönelmeyi göstermektedir (Erdem ve Demirel, 2002).
Proje tabanlı öğrenme: Belirli bir zamanda, dersin müfredatıyla sınırlı tutulan ferdi ya
da küçük ve büyük gruplar halinde, öğretmenlerin yardımıyla karşılaşılan güçlüklerle
gündelik yaşam arasında ilişki kurulan ve ortaya çıkan güçlüklerin çözümü için ortaya
çıkmıştır. Her türlü yöntem, teknik, metot ve beceri ile ortaya konularak sorunların
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çözüm yönü, araştırmacı yanı, karar kabiliyetlerini, kendilerine olan özgüvenlerinin
geliştirilmesinin hedeflendiği bir modeldir (Açıkgöz, 2009).
2.3.1.

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Tanımı ve Özellikleri

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının en temel özelliği, öğrenciye kendi öğrenme
profilini ve o öğrenmenin ne şekilde ifade edilebileceği becerisini kazandırmak ve bu
maksatla

"öğrenmeyi

doğrultusunda

öğretmek"

öğrenmeyi

olmalıdır.

düzenleyendir.

Proje

Proje

tabanlı

tabanlı

öğretmenler için güçlük yaşatan tarafları bulunmaktadır.

öğrenme,

öğrenme

projeler

yaklaşımının

Sorun, soru sorma ve

güçlüklere çözüm önermeye yönelik karmaşık yapısı bulunan bir yöntem olan
Kalaycı'ya (2008) göre, "Proje tabanlı öğrenme, öğrencileri temel noktaya alan onları
sorun çözmeye, kendi kendilerine kararlaştırılıp, araştırma ve soruşturmaya teşvik eder.
Gündelik yaşamı sınıfa taşıyıp düzgün bir öğretim metodudur. Öğrencilerin birbirleriyle
ve çevresiyle iletişim kurarak, iş birliği içinde olmaya teşvik eder."
Bilgiyi doğrudan doğruya anlatmaktan---iiyadeprojeyi etraflıca yansıtmayı amaçlayan
proje tabanlı öğrenme yöntemine bağlı lnsurlar: Proje, sınıfta ders işlenirken yan
faaliyet olmamalı, dersin merkez noktasına alınmalıdır. Projenin daha iyi anlaşılması
için, istenen kavramlarla ilişki kurulup, öğrencilere yöneltilecek kritik soruların ve bu
sorular ile ortaya çıkacak olan çalışmaların

büyük bir hassaslıkla

düzenlenip

hazırlanması gerekmektedir (Kalaycı, 2008).
Demirel (2013)' e göre ise, "proje tabanlı öğrenme, değişiklik gösteren yaşam
şartlarının gerekli kıldığı öğrenmelerin, doğru şekilde sağlanmasına yardımcı olan
karşılıklı etkileşmeye olanak tanıyan, bunun yanı sıra ailenin de öğrenme sürecine etkin
olarak dahil edildiği teknolojik bir yapı olar;k karşımıza çıkar."

Öğrenciler, hangi

aktiviteleri ne şekilde değerlendirme yapacaklarına kendi kararları doğrultusunda yön
verirler. Böylece konuları daha iyi anlayarak projeler oluşturduklarından dolayı da daha
çok zevk almaktadırlar (Saracaloğlu vd., 2006).
Proje

tabanlı

öğrenme,

gerçek

yaşam

argümanlarının

uygulamaya

geçtiği

yöntemdir. Bu yöntemde değişik literatürlerden analiz/sentez ile bilgiye ulaşmaktır. Bu
öğrenme yaklaşımında öğrenciler, öğrenmeyi tasarlayarak bağımsız çalışmalar da
yapmaktadırlar (Demirel, 201O). Projeler zekalarının tamamını kullanmaları için onlara
izin verdiğinden aynı zamanda öğrencilerin başarılı olmasına yardım eder. Bundan
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dolayı, Howard
yaklaşımının

Gardner'

önemli

bir unsurudur.

proje tabanlı öğrenmenin
Demirhan,

ın ileri sürdüğü çoklu zeka kuramı, proje tabanlı öğrenme
Eğitim-öğretim

ortamında

oldukça

önemli

olan

önemi büyüktür (Başbay, 2006).

(2002)' e göre, "Proje tabanlı

öğrenme

yönteminin

belli başlı özellikleri

arasında;
i.
ii.

Proje tasarlama sürecinde öğretmen ve öğrenci birliktedir.
Proje esaslı öğrenmede,

birden fazla çözüm yoluna odaklanılır.

ııı.

Sınıf veya sınıfın dışında herhangi bir yerde de dışında çalışmalar yapılabilir.

iv.

Bilgiyi keşfedici olan da o bilgiyi kullanan da öğrencidir.

v.

Öğretim ön planda tutularak disiplinler arası etkileşme söz konusudur.

vi.

Araştıran,

sorgulayan,

yaratıcı,

sorun

çözme,

analiz/sentez

gibi üst düzey

zihinsel beceriler kullanılmaktadır.
vii.

Aynı anda süreç/ürün değerlendirmesi

viii.
IX.

yapılır.

Detaylıca konular hakkında bilgi edinilir.
Bireysel

ve

gruba

olarak

J,ş1birliği

içerisinde,

sorumluluk

bilinci

alma,

paylaşımlarda bulunma kendini.ifade etme hususlarda gelişme sağlar.
X.

Gerçek yaşama öğrenciyi hazır hale getirerek bağımsızlık kazanmasını, takım
olup

o

ruhu

taşıyarak

çalışmalarda

bulunmasını

ve sorunları

çözüme

kavuşturmasını geliştirir.
xi.

Öğrenimi farklılık gösteren öğrenciler için kullanılabilecek ideal modeldir."

Demirel (2013)' in ifadesi, "proje tabanlı öğrenme modelinin başlıca özelliği,
öğrenciyi odak noktasına alarak gruplar halinde sağlanan öğrenmeler olup, yapılacak olan
faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi gereken faaliyetler olarak görülüp gerekli zamanın
ayrılması gerektiğine inanmaktadır."
By Sara Hallerman and John Larmer, Buck Institute for Education (2011)' e göre, "proje
tabanlı öğrenme yaklaşımının özellikleri;
ı.
ıı.

Gündelik hayatla hedefler birbiriyle ilişkilidir.
Farklı zekalara göre düzenlenebilir.

iii.

Toplumsal becerilerin farklı şekillerde gelişim göstermesine yardımcı olur.

ıv.

Tecrübeleri ile öğrencilerin kendi bilgilerini kendilerinin oluşturmasını sağlar.
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v.

Detaylıca araştırma yapmasına olanak tanınan öğrenciler, böylece kritik olan
bilgileri değerlendirme yapmalarını sağlar.

vı.
vu.

Bir ürün ortaya çıkaran öğrencilerin dikkatini çeker.
Öğrenmeye

dahil edilmek

istenen öğrencilerin

bilgi ve tecrübelerini

nasıl

göstereceklerine dair yönlendirir.
vııı.

Öğrencilerin kendi tarzlarını ortaya çıkarmasına olanak sağlar.

ix.

Her yapılanı bariz bir yaparak/yaşayarak öğrenme sağlanır.

x.

Öğrencilerin beraber çalıştıkları yer ve zamanı belirler.

xi.

Öğrencilere

kazandıkları

yeni

becerileri

deneyerek

ve davranışları

model

almalarına imkan tanır.
xıı.

Tarih araştırmaları, arkeoloji gibi disiplin stratejilerini tanıyıp, geliştirmek için
ortamlar oluşturur."
Proje tabanlı öğrenmede öğretmenler, projeleri nasıl yapılandıracakları ve nerede

ve nasıl geliştireceklerini, esneklik, motivasyon gerektiren noktaları iyi tespit edebilirler
(Bell, 201O). Proje çalışmasını gerçekleştiren öğrenciler, güven duyma ve riskten
kaçmama gibi etkili davranış, kendi ken'dı.~i değerlendirme, plan yapma ve hedeflerin
tespit edilesi gibi öğrenme stratejilerini

uygulamayı geliştirmek ve yönlendirici

etkinliklerle uğraşabilirler (Larmer and Mergendoller, 201O).
Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin bir. problemin çözümü için araştırma yapma,
geliştirme,

yapılandırma

becerileri

kazandırarak

birçok

farklı

yaklaşımı

kendi

bünyesinde birleştirerek meydana gelen gerçekçi ürünü en son noktaya taşır (Demirel,
2010).
Proje tabanlı öğrenmede,

öğrenciler

ekip çalışmalarıyla

birlikte, bağımsız

çalışmalar da gerçekleştirerek öğrenmeyi yapılandırmakta ve tasarlamaktadırlar. Bu
yaklaşımda

öğrencilerin

kreatif

öğrenme

tecrübesi

edinmeleri

amaçlamaktadır.

Dolayısıyla öğrenciler bireysel öğrenme tecrübeleriyle uğraşırken, öğretmenler onların
projelerini

uygulayabilmelerinde

yanlarında

olarak süreç dahilinde zorlanmadan

öğrenmelerini sağlamaktadır.
Projelerde merkezde olan öğrencidir. Öğretmenler yol gösterici olarak, geri planda
olurlar (Lee and Lim, 2012). Öğrenciler çalışmanın sonunda çalışmaya ait verileri
belgelendirerek sunarlar.
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Şekil 1. Proje Tabanlı Öğrenme

TABANLI

PROJE

Proje bir tasarıdır.
Tasarıgeliştirmeye
yönelmiş bir süreçse,
ilişkisel öğrenmeyi
ve sürekli yeniden
yapılanan bir zihinsel
modeli ön görür.

ÖGRENME

Öğrenme ise dikkati
Öğretenden
öğrenene
kaydırarak,gerçek
anlamda öğrenci
merkezliliğin altını
çizmektedir.

Tabanlısözcüğü,projenin bir hedef
değil, bir süreç olduğu gerçeğini
vurgulamakta ve projeyi
tamamlanmış bir bitirme ödevi
olmaktan kurtarmaktadır.

Alioğlu (2014 ), "Bu yöntem, öğrenenlerin

kişisel bilgilerini oluşturmalarına

müsaade ederek; öğrenme sürecinin zengin nitelik kazanmasını

ve kendilerini

geliştirmesinde etkilidir. Aynı zamanda etkin ve detaylı bir araştırma yapmalarına
olanak

sağlayarak,

kazanılanJ&ilginin

\'.:

önemi

hakkında

fikir yürütmelerini

ve

düşünmelerini sağlamaktadır. Öğrenenlerin önemli olan bilgileri analiz etmelerini temin
eder ve araç - gereç meydana getirme evresinde de öğreneni etkin kılar. Öğrenenlerin
bu süreçte etkin olması, detaylı şekilde çalışmaları, üretken olmaları için dikkatlerini
çekici bir yöntemdir." şeklinde ifade eder. Hedefleri iyi belirlenmiş öğrenmeler daha
akıcı ve kolay anlaşılabilir, sıradan olamayan, kendi deneyimlerini, yaşadıkları olaya
dahil ederek, farklı zeka türlerine göre düzenlenebilir (Tamim ve Grant, 2013).
Geleneksel sınıf ortamından modem sınıf ortamına geçişi sağlayan proje tabanlı
öğrenme, öğrencilerin almış oldukları farklı dersler arasında ilişki kurulmasını, uzun
vadeli öğrenme faaliyetleri disiplinler arası bağların kurulduğu öğrenci merkezli ve
gündelik yaşamdaki konuları bütünleştiren, birleştiren bir öğrenmeyi savunur. Liderlik
vasfı ve karmaşık problemleri çözme yeteneğini geliştirir (Utecht, 2003). Bu yaklaşım,
öğrencilerin basit nitelikte olmayan etkinlikleriyle

ilgilenen öğretim - öğrenme

projesidir. Söz konusu strateji çoğunlukla, birkaç basamak, belli bir süre ve kolektif
çalışmayı lüzumlu kılar.
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2.3.2.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi

Bir kısım araştırmacı ise, projenin ana yapısının 16. yüzyıla kadar dayandığını
bildirirler. İlk olarak 16. yüzyılın sonlarında mimari ve mühendislik alanında bir eğitim
hareketi olarak başlamıştır. 17. yüzyılın başlarında ise İtalyan mimarların aldıkları
eğitim yeterli görülmez ve sanatçıların seviyelerinin yükselmesini isterler. Bu nedenle
eğitim alanında bir çözüm aramak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, 1577 yılında Papa
XIII. Gregory'nin koruması altında Roma'da bir sanat okulu kurulmuş ve verilen
eğitimle proje yaklaşımı uygulanmaya başlanmıştır. Şahin ve Öztürk, (2009)'a göre,
"Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının tarihini beş aşamalı olarak özetlenebilir:
"1590-1765:

Proje çalışmalarının,

Avrupa' daki mimarlık okullarında çalışılmaya

başlanması.
i.

1765-1880: Proje çalışmalarının

düzenli bir öğrenme yaklaşımı olması ve

Amerika'da tanınması.
ıı.
iii.

1880-1915: Proje çalışmalarının zanaat eğitiminde ve genel okullarda çalışılması.
1915-1965: Proje çalışmalarının tekrar tanımlanması ve Amerika'dan Avrupa'ya
tekrar dönmesi.

ıv.

1965 'den günümüze: Proje fikrinin yeniden keşfi ve üçüncü kez uluslara dağılması
olarak düzenlenmesi."

v.

Proje tabanlı öğrenimin köklerini araştıran bir başka bilim insanı (Bennet'ten
Aktaran

Howell

2003):

"Proje

metodunun

öğreniminin

1830'lardan

önce

Avrupa'da başladığını savunur. Moskova'da mühendisleri ve zanaatkarları eğitmek
için kurulan bir sanayi ve ticaret okulu Proje metodu kullanarak eğitim
vermektedir. Bu okulun amaçlarının öğrencileri işçi gibi kullanarak; geniş ve etkili
bir atölye hazırlamak, okulun masraflarını karşılamak ve en etkili pratik eğitimi
sağlamak olduğu düşünülmektedir. Bu yapı içinde öğrenciler özel müteahhitlerle
çalışmış ve okul için gerekli olan buhar makinesi, pompa ve tarımsal makineler gibi
donanımı kurmak ile görevlendirilmişlerdir".
(Bennet'ten Aktaran Howell 2003): "Aynı dönemlere rastlayan İskandinavya'da
kullanılan Sloyd (kesme ve oyma yöntemiyle basit tahta eşyalar yapmayı öğretme)
yöntemiyle proje metodunun ortak özellikler taşıdığını düşünür. İlk zamanlar "Home
Sloyd" olarak bilinen el sanatlarını öğretme metodu temelini Alman pedagojisinden alır.
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Bu pedagojik fikirler yaygın olarak Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Norveç gibi
ülkelerde kullanılmıştır. Hatta zamanla bu ülkelerde Home Sloyd okulları açılmıştır.
Verilen eğitimin amacı el becerisini geliştirmektir, Benzer olarak Fransa' da da
çocukların el yeteneklerini geliştirmek ve kuramın uygulamaya dönüştürülmesi için
açılan okullarda elişi sanatını öğretme eğitiminin

uygulanması

düşünülmüş

ve

öğrencilerin tahta, demir ve birtakım küçük aletleri kullanabilmesi sağlanmıştır. Bu
okullarda aynı zamanda, öğrencilere normal okul işleriyle birlikte, teknoloji, çizim ve
model yapma bilgileri de verilmiştir" (Howell, 2003).
Proje yoluyla öğrenmenin, fikri alt yapısına irdeleyecek olursak bu düşüncenin
oluşmasında J. J. Roussea'nun (1762) "The Emile" çalışmasında çocuk eğitimi ile ilgili
düşüncelerini ve öğretimsel amaçlarını belirtmesinin etkisi olmuştur. Rousseau, öğrenen
çocukların ilgi ve yeteneklerine öncelik verilmesine ve onların toplumun bir bireyi
olarak görülmeleri ve öğrenciye bir şey denilmeden önce onu dikkatli olarak
gözlemlemenin önemi ifade edilmiştir. Böylece Rousseau, eğitimde bireysel farklılıkları
gözlemlemenin ve öğrencilerin becerilerini geliştirecek nitelikte görevlerin verilmesine
dikkat çeker (Gutek, 2013).
Rousseau'dan etkilenen Pestalozzjfnin de proje tabanlı öğrenim yaklaşımına yatkın
olduğu görülebilir. Pestalozzi, çocukların eğitimindeki değişimin onların bir bütün
olarak değişmesine yardımcı olacağına inanır. Ona göre, çocuklar okulda da evlerinde
olduğu gibi rahat olmalı, çevreyle iletişim . kurarak duygularını harekete geçirmeye
yönlendirir. Öğretmen ise proje tabanlı öğrenim yaklaşımında da olduğu gibi her zaman
yol gösteren, kolaylaştıran olmalı, motivasyon sağlamalıdır. Pestalozzi, bulunan duyu
algısını, bütün bilginin kaynağı olduğuna inanır. Pestalozzi' ye göre, program esnek
olmalı, çocuklara gösterilecek hedefi seçme özgürlüğü tanınmalı ve öğretim programı
bu hedefler çerçevesinde oluşturulmalıdır (Gutek, 2013).
İlk anaokulunu 1836 yılında Almanya'da açan ve eğitim reformcusu olarak kabul
edilen Frobel, çocukların bilgiyi yaşam ve tecrübeden elde edebileceklerine inanmıştır.
Bu nedenle, araştırma ve çocuk merkezli oyunlarla becerilerinin gelişeceği bir çevreye
sahip olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Frobel'

in yaklaşımları, Pestalozzi'

nin

düşünceleri gibi öğrenci odağında toplanmakla birlikte ana felsefesi çevreye daha fazla
anlam yüklemesi bakımından çeşitlilik gösterir. Frobel, öğrenci ve çevre arasındaki
iletişimin eğitime yön verdiğine inanır. Çocuğun özdenetimini destekleyen, aktif olarak
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yer

aldığı

eğitime

önem

verdiği

düşünülürse,

çocuğun

kendi

seçimleri

ve

araştırmalarıyla öğrenimini devam ettirdiği Proje tabanlı öğrenmeye daha eğilimli
olduğu düşünülebilir. Frobel "eğitim çocukların yaşamı ve ilgileri doğrultusunda
olmalıdır." görüşüyle sınıflarda proje temelli müfredatın kullanılmasının, öğrencilerin
yaşamlarına yakın olmalarını kolaylaştırdığını düşünmektedir (Ducharme, 1993).
Williams, (1998), "Frobel gibi öğrencilerin yaşamı, çevresi ve ilgilerine önem
veren eğitim düşünürlerinden ve "Bank of Street" adlı felsefeyi benimsemiş olan
Mitchell, öğrenilen bilgilerin anlamlı bir şekilde çocukların hayatıyla ilişki olması
gerektiğini savunmuştur. Kurmuş olduğu laboratuvar okulda geliştirdiği felsefe üzerine
çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

Okulda çocuklar kendi çevrelerini deneysel ve

uygulamalı olarak öğrenmesi için desteklenmiştir. Bank of Street yaklaşımı çocuklara
derin, anlamlı ve tutarlı bir öğrenim imkanı ı sunarken, öğrencilerin ilgilerini çekecek
arazi gezileriyle gerçek deneyimleri harekete geçirmekteydi. Bu gezilerde çocuklar bilgi
toplayarak deneyimlerini okulda çeşitli şekilde ifade edebilirlerdi. Bu okul aktif öğrenci
merkezli öğrenme felsefesine ev sahipliği yapmış; Seçim yapma, araştırarak bilgiye
ulaşma, deneyerek ve keşfederek öğrenme beceriler üzerinde yoğunlaşarak proje tabanlı
öğrenim yaklaşımına basae;a\oluşturmuştur"

şeklinde ifade eder.

Proje yönteminin tarihsel gelişimine bakıldığında, yeni bir yaklaşım değildir. Bu
yaklaşım 20. yüzyılın ilk yarısında ilerlemeci yaklaşımda yer almaktadır. Proje tabanlı
öğrenme yaklaşımını öğrenciyi merkez alan, içselleştiren ve yaşayarak, yaparak
öğrenmeyi destekleyen iş eğitimi alanındaki okulların önemli savunucularından olan
Dewey' in öğrencisi Kilpatrick ortaya koymuştur.
Coşkun: Kilpatrick, proje yönteminde;

"gençlerin kendi eğilimlerine

uygun

düşecek tarzda büyük bir teşebbüsü planlaması ve buna aktif olarak katılması, onların
yeteneklerinin geliştirilmesinin en iyi vasıtasını teşkil eder. Bu yolla, esas problem
çözülür ve amaca ulaşılır. Bu şekilde sağlanan öğrenme, ferdi olarak yapılan öğretimden
daha fazla bir gayret ve başarı sağlar."" İfadelerine yer verir (Coşkun, 2004).
Kilpatrick, Dewey ve kendi düşüncelerini yapılandırarak projelerin, öğrencileri uygun
bir etkinlik uygulayarak iç ve dış dünyayı daha derinden algılayabilmeleri yolunda
kullanılmasının lüzumlu olduğunu dile getirmiştir.
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Dewey'
çocukların

in laboratuvar okulu ile ilgili çalışmaları, toplumdan soyutlamadan
kendileri

ile hayat

arasındaki

bağlantıyı

kurarak,

çocuğun bireysel

yeteneklerinin farkında olmasını sağlayıp, bunu geliştirmesine fayda sağlayacak şekilde
ilerlemiştir. Dewey' in proje yöntemi ile öğrencileri amaçlı aktivitelere yönlendirilerek
çevrelerindeki dünya anlayışını derinleştirmek mümkündür. Dewey, çalışmalarıyla
çocukların doğal araştırma yapma becerilerini geliştirirken, pratik bir yolla problem
çözme becerilerini arttırır. Dewey, çocuklara nasıl düşüneceğini öğreterek, erken
yaşlarda düşünme etkinliğini geliştirmelerini savunmuştur (Ducharme, 1993).
Avrupa'da ise C. Fereinet (1896-1966) proje tabanlı öğrenme yönteminin en ıyı
tanınan öncülerinden biridir: Fereinet, öğretmenlerin sınıflarda ödev yapımı ve ders
süreci içinde kitap

ve diğer

teknolojik

araçların

kullanılmasını

savunmuştur.

Öğrencilerin bilgiyi kendi becerileriyle elde etmelerini ve yalnız kendilerinin değil
başkalarının da öğrenmelerini sağlayabilecek bir öğretim yöntemi geliştirmek istemiştir
(Ünal vd. 2004).
1967 yılında ise İngiltere hükümeti, öğrenen bireylerin ilgilerinin ne olduğunu dikkate
alan bir eğitim belgesi oluşturmuş, programın gerçekten öğrenci merkezli olduğundan
emin olmak için projeleri ve öğrenci1~i bir arada tutmuşlardır. l 970'1i yıllarda İtalya'
da da "Reggio Emilia" adında bir okul öncesi eğitim projesi başlatmıştır. Reeio Emilia
yaklaşımı, her çocuğun büyümeye ve kendini özgürce ifade etmeye hakkı olan bireysel
bir varlık olarak görülmesi ve öğretmenlerin "öğrenen" olarak görülür. Açılan bu okulda
görev alan öğretmenler, yaratıcı ve üretici düşünmeyi geliştiren bu yaklaşımla çok
başarılı projelere imza atmışlardır (Çiftçi ve Sünbül, 2005).
Coşkun, (2004), "Türkiye'de ise proje öğretimi ile ilgili çalışmalara 1953 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından "Proje Usulü ile Uygulanmış Ünite Örnekleri"
isimli öğretmen kitapları dizisinden bir yayının olması, konuya ilişkin bir fikir
vermektedir. Bu örnek kitap, Türkiye'de de proje yönteminin eğitim kurumlarında ilk
kez

uygulanmadığını

"Hükümetimizin

göstermektedir.

Sözü

edilen

kitabın

giriş

kısmındaki;

davetlisi olarak çeşitli köy okullarımızda incelemelerde bulunan

Florida Üniversitesi Köy Eğitimi Profesörü Wofford 1951-1952 ders yılı aralık ayında
Ankara'ya dönmüştür. Namık Kemal İlkokulu öğretmenlerine,

Amerikan okullarında

uygulanmakta olan "Proje Usulü-Grupla Çalışma" sistem semineri tertiplemiştir, aynı
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okulda bu usulün denemelerine başlanmıştır" ifadesi ise oldukça dikkat çekicidir."
şeklinde ifade eder.
2.3.3.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Kuramsal Temelleı-i

Proje tabanlı öğrenmenin savunucuları proje tabanlı· öğrenmeyi yapısalcı yaklaşımın
içinde ele alırlar. Yapısalcılık, eski bir düşünce olmasına rağmen eğitim alanında tekrar
ilgi gören ve önemi artan bir teori olmuştur. Yapısalcılığın esasları, Lev Vygotsky, Jean
Piaget, John Dewey ve Jerome Bruner gibi eğitimcilerin eğitsel teorileri üzerine
kurulmuştur. Yapısalcılık, insan beyninin işleyişi, çalışması, bilgiyi nasıl depoladığı,
bilgiyi nasıl

ilettiği, nasıl öğrendiği

ve öğrendiğini

nasıl yapılandırdığını

ve

öğrenmelerin nasıl geliştiği üzerine gelişmiştir (Moursund, 1999).
Piaget' in Yapılandırmacı Yaklaşımı; bu yaklaşımda temel anlayış ile aktif öğrenme ve
çocukların kendi bilgilerini yapılandırmalarıyla ilgili anlayışı, proje yaklaşımındaki
I

çocuğu merkeze alan konu ve etkinliklerin seçimi ve proje çalışmalarında çocukların
nasıl araştıracakları fikriyle ortak özelliklerdedir. Piaget' in çocukların bilgiyi sunmaya
önce taklit daha sonra dil yoluyla başladığı fikri, proje çalışmalarındaki bilgiyi sunma
ya da ifade etme fırsatları ile destekk_n[r (Çiftçi, 2006).
İsviçreli psikolog Jean Piaget, çalışmalarının büyük kısmını çocukların bilişsel
gelişimleriyle ilgili süreçler hakkında yapmıştır. Piaget, çocuklarda zihin gelişimini
açıklarken, çocukların doğdukları andan itibaren meraklı ve gözlemci olduğunu
anlamak

için

gözlemledikleri

çaba

gösterdiklerini

bu çevre hakkında

onaylar.

Bu

zihinlerinde

çabaları
ifadeler

sonucunda

çocuklar,

oluştururlar.

Çocuklar

büyüdükçe dil ve hafıza kapasiteleri de gelişirken, dış dünyanın zihinlerindeki ifadeleri
daha soyut ve ayrıntılı olmaktadır. Fakat gelişmenin tüm aşamalarında çocukların
çevrelerini anlama ihtiyacı onları araştırmaya ve bunu açıklayan teoriler oluşturmaya
yöneltir. Piaget bilişsel yaş ve zaman etkenlerinden yaralanarak gelişim dönemlerini
birbirinden ayırır. Fakat bu saptanan yaşların yaklaşık değerlere sahip olduklarını
vurgulamaktadır (Jersild, 1979). Yani bir dönemden diğer bir döneme geçiş her çocuk
için farklı yaşlarda olabilir. Örneğin; "somut işlemler dönemine geçiş yaşı 7' dir"
demek, her çocuğun somut işlemler dönemine bu yaşta gireceği anlamına gelmez.
Çocuğun bu döneme girmesi için lazım olan zihinsel gelişim süreci daha önce ya da
daha sonra tamamlanabilir.

Bundan dolayı zihinsel gelişim dönemleri arasında
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belirlenen yaşlar yaklaşık değerlere sahiptir. Yaşların yaklaşık olarak ele alınmasındaki
sebep, bir dönemden diğer bir döneme geçişte birtakım etmenlerin rol oynamasıdır.

Bu

etmenler öğrenme ve gelişimdir.

ise

zihin

yapılarının

Zihinsel

gelişim

düşünceyle

gelişimi

Piaget' nin başlıca bilimsel amacına baktığımızda

üstünde

içinde zekayı

deneysel

ön planda

ve kuramsal

tutar ve zekayı

çalışmalar
çevreye

yapmaktadır.
uyum

sağlama,

eylemin organize edilmesi demek olan, belirli bir uyumlu davranış örneği

olarak tanımlar (Clark, 1972).

Jersild, (1974), "Piaget'

nin kullandığı

açıdan anlamına bakarsak içselleşmiş

işlemler ve işlemsel terimlerinin

psikolojik

bir eylemdir. Bu eylem sayesinde çocuk eskiden

çevresi ile arasında geçen bir etkileşim sonucu, nesneler, kendine özgü bir yapıyı ya da
çerçeveyi

uygulayarak,

dönüştürmektedir.

Bu psikolojik

kurduğu etkin şemalardır,"
onları

kendi

onları

kafasındaki

kendi

zihnindeki

olduklarından

başka

bir

şeye

anlamdaki tanıma göre işlemler "zihnin yarattığı ya da

eğer çocuk bile bile eşyaları belli bir diziye sokuyorsa
bir ilkeye

Örneğin çakıl taşlarını büyüklüklerine
sokmakla,

zihninde

göre sınıflandırıyorsa

işlem yapıyor

da

demektir.

göre bir sıraya dizen çocuk onları belli bir düzene

bir kurala uydurmuş;

başka bir deyimle dönüştürmüş

olur. Eğer

bir süre sonra çakıl taşlarını tekrar dağıtıp yarısını büyükten küçüğe, diğer yarısını da
('

küçükten büyüğe doğru dizecclcô-lursa o zaman çocuğun, ilk dönüştürümün altında
yatan kuralı iyice bildiği sonucuna varabiliriz." İfadelerine yer verir.
Piaget, öğrenmeyi özümleme, uyum ve denge kavramlarıyla açıklar. Öğrenme,
biyolojik büyüme ve gelişmeye ilişkin zihinsel yapının sonucu ve bu biyolojik yapının
işleyişini belirleyen zeka da dahil olmak üzere organizmanın çevreyle ilişkisidir.
Organizma, uyarıcılara pasif şekilde tepkide bulunmaz, algılama biçimine ilişkin olarak
var olan zihinsel yapı içinde uyarıcıları yorumlar ve yapılandırır. Her yapılandırma
bireye özgüdür. Birey, mevcut bilişsel yapısı içinde yeni enformasyonu çelişkide
olmadan ilişkilendirirse denge bozulmadan yeni bir dengeye varır. Eğer, bu durumda
çelişki varsa mevcut bilişsel yapı özümlenemez ve bir dengesizlik yaşar. Bu
dengesizlik, organizmayı bilişsel yapıda bir düzenleme yapmaya iter. Böylece birey, bu
yeni bilgiyi bilişsel yapının içinde özümser ve dengeye varır (Akyıldız, 1994).
Bilişselci yapılandırmacılar, anlam oluşturmayı, biliş üzerine çevrenin ve toplumsal
bağlamın çok az etkili olduğu, bireyin kişisel eylemi olduğunu düşünür. Bilişsel
yapılandırmacılığın

dayanağı bilişsel süreçler üzerinedir ve bilgi işleme süreciyle
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bağlantılıdır. Bilgi kazanımı, öğrenenin bireysel katılımıyla sonuçlandırılır ve bir uyum
sürecidir. Piaget' nin ilkelerinin öğretme ve öğrenme için iki temel noktaya sahip
olduğu söylenebilir. Bunlar (Bottomore ve Nisbet, 1990):
i.

Öğrenme aktif bir süreçtir: Doğrudan deneyim, hatalar yapma ve çözümler arama
bilginin özümlenrnesi ve uyum için hayati önemdedir. Enformasyon problem
çözme için bir yardımcı olarak sunulduğunda bu, izole edilmiş keyfi bir durumdan
çok bir araç olarak fonksiyon gösterir.

ıı.

Öğrenme; bütün, otantik ve gerçek olmalıdır: Öğrenme, çocuğun anlamlı şekilde
çevresiyle

etkileşimi

sonucunda

oluşmaktadır.

Bu

anlamlar

izole

edilmiş

yetenekleri daha az vurgular. Öğrenciler anlamlı aktivitelere katıldıklarında
öğrenebileceklerdir.

) Gerçek

yaşam

durumlarına

dayanmayan

yetenek

alıştırmalarının aksine, bütün aktivitelerin, öğrenciye anlamlı ve ilginç gelecek
otantik etkinliklerle sunulması vurgulanmaktadır.
Charles: "Piaget'

nin eğitim-öğretim

etkinliklerine

ilişkin görüşleri

şu şekilde

özetlenebilir: Etkinlikler, öğrencileri aktif araştırmaya katacak şekilde düzenlenmelidir.
Öğrenciler bu sayede kendi kavramsal anlayışlarını oluşturabileceklerdir. Öğrencilerin
öğrenmelerinde

onlara

sosy~ etkileşim

sağlamak

önemlidir.

Bu onlara çeşitli

perspektifleri ve kültürel olarak ilgili kavramları öğrenme fırsatı verebilir. Öğrenci
düşüncesinde tutarsızlıkları ve çatışmaları açığa çıkarmak öğrenme açısından bir diğer
önemli husustur. Öğrenciler bu sayede uyum ve özümseme yoluna gideceklerdir."
şeklinde açıklar (Charles, 2003).
Vygotsky' nin Sosyokültürel Yapılandırmacı Yaklaşımı; Vygotsky' nin sosyokültürel
bakış açısını, gelişimin
gözlemleyerek

çocuğun

anlaşılacağını

içinde bulunduğu

belirtir.

Vygotsky,

sosyal ve kültürel

yetişkinin

çocuğunun

çevreyı
bilişsel

gelişiminde önemli bir etken olduğunu belirtir. Piaget'e göre çocuklar, diğer çocuklar ve
yetişkinlerle aynı zamanda çalıştıklarında bilişsel gelişimleri gelişir. Bilişsel gelişim,
~

önce başka bireyler tarafından oluşturulan davranışlardan, bireyin öz düzenleme yaptığı
davranışlara doğru ilerler. Vygotsky ve Piaget'in düşünceleri, öğretmenin bilgiyi nasıl
sunup, öğrettiğinden çok öğrencilerin bilgiyi nasıl öğrendiğiyle alakalıdır (Senemoğlu,
20 l O).
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Vtgotsky'a göre; bütün psikolojik süreçler, çocuk ve yetişkinler arasında paylaşılan
sosyal süreçler ile başlar. Bunun en belirgin özelliği "dil"dir ve sosyal çevremiz bizi
belirli yerlere ulaştırır. Örneğin; uzun olmak, zengin olmak, zeki olmak vb. gibi
örnekler verilebilir. İnsanın psikolojik süreçleri içinde bulunduğu toplum tarafından
oluşturulur ve bunda yetişkinlerin rolü çok önemlidir. Vygotsky' e göre, çocuklar,
yetişkin veya diğer çocuklarla aynı anda çalıştıklarında bilişsel olarak daha fazla
ilerleme kaydederler (Oh, 2005).
Birçok öğrenme ortamında çocukların düşünme ve problem çözme aktivitelerinde
yetişkinler kontrol ederler. Vygotsky'e göre, öğrenme gelişmeye dayanırken, gelişme
öğrenmeye dayanmaz. Etkili öğrenme, gelişim sürecini hızlandırır ve problem çözme,
çelişkileri ortadan kaldırmak ve anlamak içindir (Ergün ve Özsüer, 2006).
Sosyokültürel yapılandırmacılığa göre, bilgi ve öğrenme birbiriyle ilişkili iki kavramdır
ve sosyal olarak oluşturulur (Rivard and Straw, 2000).

Bu yaklaşım, bilgiyi sosyal

olarak yapılandırdığı öğrenenler birliği olarak açıklar.

Başka bir deyişle, sosyal

etkileşim içinde bilgi, anlamlar, kavramlar yeniden meydana getirilir.
yapılandımıacılık,

Sosyal

bilhassa diyalog toplulukları oluşturmaya önem verir. Bu yolla

öğrenciler, bazı bilgileri aynı dili konuşarak birbirlerine aktarırlar. Kullanılan bu dil
aktivitelerinin basit temel becerileri ile beraber başarıyı da arttırdığı bilinmektedir
(Green and Gredler, 2002).
Kılıç, (2001), "Öğrenme sürecinde, okuma ve dinlemenin yanı sıra, tartışma,
fikirleri paylaşma ve savunma, hipotez kurma, sorgulama gibi etkinlikler de son derece
önem taşımaktadır. Bu süreçte bireylerin etkileşimi çok önemlidir. Sosyokültürel
anlayışın savunucularından olan Vygotsky, öğrenmede sosyal etkileşimin önemini
vurgulamış ve "etkili öğrenme çocuğun bir öğretmenden, uzmandan ya da kendinden
daha yetenekli bir arkadaşından yardım alması halinde gerçekleşir" fikrini ileri
sürmüştür. Ona göre, çocuk- başkalarıyla etkileşerek kendi dilini kullanır ve bu da
bilişsel gelişimini sağlaması için önemli bir araçtır. Dili kullanış şekli ve dilin kalitesi
çocuğun bilişsel gelişimini biçimlendirir ve hızını etkiler."
Öğrenme ve gelişim sosyal olgulardır. Bu olgular etrafında öğrenciler, birbiriyle
çalışarak etkileşmeleri, öğrendikleri yeni bilgileri arkadaşlarına tartışırken kendi dilini
kullanması aynı zamanda öğrenme olayını da beraberinde getirir. Vygotsky'e göre,

31

öğrenme, düşünme oluşumu, sosyokültürel çevre ve kültürün bireyler arasında geçişini
olanak sağlayan dil varlığında olur. Bu nedenle dil ve düşünce ayrılmaz ikilidir. Sonuç
olarak, öğrenme sosyal bir etkinliktir. Öğrenmeler, insanların birbiriyle kurduğu
ilişkilerle yakından alakalıdır (Dawes, 2004).
Sosyokültürel

yapılandırmacı

öğretimde

öğretmen, rehber ve kolaylaştırıcı

rolündedir. Gerektiğinde etkili sorular sorarak öğrenme sürecini yönlendirir. Öğrenciler
sosyal etkinlikler sırasında bilgiyi iki düzlemde ve iki kez oluşturmaktadırlar. Birinci
düzlem, bireylerin sosyal etkileşimlerde bulunduğu düzlemdir. İkinci düzlem ise sosyal
etkinlikler

sonunda oluşturulan

bilginin yeniden yapılandırılarak

içselleştirilmesi

sürecini ifade etmektedir. İçselleştirme kavramı, bireyin bilgiyi kullanacağı yeni
şekliyle oluşturduğunu ifade eder. Her birey bilgiyi farklı yapılandırmaktadır (Ash,
2004).

g

Vygotsky, zihinsel gelişimi sonu olamayan bir silindire benzetir. Bu silindirin
tabanında kişinin yardım almadan çözebileceği problemler yer alırken tavanında ise,
kişinin yardım alsa bile çözemeyeceği problemler vardır. Vygotsky, öğrencinin
çözebileceği basit problemlerden başlanılarak gitgide daha zorlaştırılması gerektiğini
savunur. Bu karmaşık problemleri çözmesinde de ona arkadaşları ya da öğretmeni
yardımcı olacaktır. Bu teori, kişinin gelişimini sonsuz olarak kabul eder. Kılıç, (2001)' a
göre, bu durumda yakınsal gelişim alanı, "Çocuğun, herhangi bir yetişkinin yardımı
olmaksızın kendi kendine sağlayabileceği gelişim ile bir yetişkinin rehberliğinde
gösterebileceği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki fark olarak tanımlanabilir."
Başka bir anlatımla yakınsa! gelişme alanı, bir çocuğun kendi başına ulaşabileceği
performans düzeyi ile bir uzmanın yönetiminde varabileceği performans düzeyi
arasındaki aralık olarak ele alınmaktadır. Çocukların yapabildikleri, deneyimlere ve bu
deneyimlerle kalıtımsal özelliklerinin etkileşimine dayalıdır. Yakınsa! gelişim alanı,
'--

bilişsel yapı ya da olgunluktan çok, üzerinde çalışılan konuyla ilgili ön bilgilerinin açığa
çıkarılmasının önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Yurdakul, 2005). Bu durumda,
yetişkinin çocuğun bilgiyi içselleştirmesine, bilgiyi sağlamasına katkıda bulunabilmesi
için belirlemesi gereken hususlar; çocuğun herhangi bir yetişkinin yardımı olmadan,
bağımsız olarak kendi kendine edinebileceği gelişim düzeyini ortaya ve bir yetişkinin
yönetiminde, çalıştığında gösterebileceği potansiyel gelişim düzeyini belirlemektir.
Dolayısıyla Vygotsky' e göre öğretim, çocuğun gelişimini ilerlettiği derecede iyidir.
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Öğretim, çocuğun gelişmeye
öğretim

ve çocukların,

biçimleri,

çocuğun

ilerlemesinde

açık alanını etkin kullanmasını

çocuklarla

bilişsel

ve yetişkinlerle

gelişiminde

rol

sağladığı için, doğrudan

etkileşmelerini

oynar.

Çocuğun

sağlayan
bilişsel

öğretim

gelişiminin

diğer bir ifade ile yakınsa! gelişim alanını etkili olarak kullanmasında

öğretmen, diğer yetişkinler ve diğer çocuklar önemli katkılar da bulunurlar.
Scott

vd,

(2006),

yapılandırılmasında
yaratılması
oldukları
öğrenci

"Sosyokültürel

sınıf içi grupların

son derece önemlidir.

oluşturularak

Bu tür ortamlarda

fikirleri,

bilgileri

ve düşünceleri

etkileşimi

sonucu,

bir öğrenci

anlamaya

çalışır.

Approach"

duygularını,

yaklaşım,

Scott vd., (2006)

"Öğretmen

üretebilir?"

düşüncelerini

dayanır.

karşılıklı

göre,
konuşma

öğrenciler;

bilginin

ortamlarının

konu ile ilgili sahip

son derece rahat ifade ederler;

diğerinin

tarafından

ne söylediğini,

öğrenci

nasıl düşündüğünü

ilk defa geliştirilen

"Communicative

serbestçe dile getirme yaklaşımı olarak bilinir. Bu

sınıf içerisinde

perspektifine

yapılandırmacılığa

öğrencileri
Buradan

yola

ile nasıl çalışırsa
çıkılarak

dört

daha iyi fikirler
farklı

çeşit

sınıf

oluşturulabilir:

Birbirini etkileyen ve karşılıklı konuşmaya dayanan bir sınıf: Bu sınıfta, öğretmen

ı.

ve öğrenciler çok geniş fikirlere sahiptir. Öğrenciler bu ortamlarda konulara çeşitli
noktalardan yaklaşarak pek çok samimi ve gerçek sorular üretir.
ii.

Birbirini etkilemeyen ve karşılıklı konuşmaya dayanan bir sınıf: Öğretmen konuya
değişik açılardan bakarak çeşitli benzerliklere ve farklılıklara dikkat çeker.

ııı.

Birbirini etkileyen ve otoriter bir sınıf: Öğretmen konu hakkında tek bir şeye
odaklanır ve öğrencilere soru sorması için liderlik yapar, sorulan sorulara da rutin
cevaplar verir.

iv.

Birbirini etkilemeyen ve otoriter bir sınıf: Öğretmen konuya tek bir noktadan
yaklaşarak bilgiyi öğrenciye otoriter bir şekilde aktarır."
~

Araştırmacılara göre, eğer öğretmen sınıf içerisinde konuyu otoriter bir şekilde
\

veriyorsa,

öğrenci

bu

ortamda

bir

takım

sorular

yönelterek

verilen

bilgiyi

anlamlandıramaz.
Dewey' in Yapılandırmacı Yaklaşımı;
Dewey' e göre geleneksel eğitimin amacı, öğrenciye toplum sisteminin bir öğesi
haline getirecek şekilde eğitim vermektir. Böyle bir hedef belirlemek için bir gelecek
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planına sahip olunmalıdır. Öğrenciler, zamanı geldiğinde görevini yerine getirmek için
o planın bir parçası olarak yetiştirilirler. Ama Dewey, toplumsal gelişimin hızlı ve
kestirilemez olduğunu ve bu yüzden hangi koşullar oluşacağını kestiremeyeceğini
söyler. Bu nedenle Dewey' e göre; bir çocuğu belirsiz bir geleceğin şartlarına göre
hazırlamak anlamsızdır (Shook, 2003). Fakat kimi zaman bu tarzda bir eğitimin olumlu
sonuçlar verebileceğini kabul etmek gerekir. Nitekim bazen koşullar uzun süre sonucu
etkileyecek şekilde değişmez. Dewey bu durumlarda oluşacak başarı hakkında şunları
söyler:
"Mekanik, otomatikleşmiş

faaliyet, tamamen belli becerileri yükseltir ve bu

anlamda eğitsel gözüyle bakabilir. Fakat bu, ilişkilerle ilgili yeni algılamalara götürmez;
anlamın ufkunu genişletmez, tersine onu sınırlandırır. Çevre değiştiğinden ve aynı
hareketlerimizin biçimleri nesnelerle dengede kalabilmemiz için de değişmek zorunda
olduğundan, içinde bulunduğu bağlamdan yalıtılmış, tek yönlü faaliyet, eleştirici
açısından bir felaket doğurabilir. Övülen 'beceriklilik', kendini kaba bir yeteneksizlik
olarak gösterebilir" (Dewey, 1996).
Eğitim programlarında bir eğitimciden beklenen, merkezi programların beklentiden
daha üstün olabilmesi için kişinin ihtiyaçları ve göstermiş olduğu faaliyetlerin kendi
içgüdüleri ve önceden sahip olduğu alışkanlıklara bağlı olarak daha etkili bir biçimde
bireyin özel isteği doğrultusunda zorlamadan harekete geçirecek nitelikte olmalıdır
(Dewey, 1996). Eğitim programında her türlü ihtimale hazırlıklı olunabilmesi için,
eğitim sisteminin problem çözme kabiliyetini temel alan bir taslak halinde hazırlanmış
olması gerekir. Bununla birlikte modem demokraside gereksinim duyulan olay ve olgu
gruplarının tamamını içinde barındıran kaynağı sorun çözmeye dayalı ve çözülen sorunu
uzun süreli bir uğraş olarak gören eğitim, öğrencinin hayatı boyunca devam etmelidir
(Shook, 2003). Bu sistemde ilerleyen eğitim, gerçekleştirilen her türlü ilişkinin
algılanıp, anlamlandırılmasını yeni kurulan yaşantının bir önceki yaşantıdan daha ileri
seviyeye gideceği bir süreçtir (Shook, 2003).
Bütün dikkatini öğrencinin zihinsel davranış ve gösterdiği tepkilere göre yöneltmek
gerektiğini düşünen Dewey, ders içeriğinin öğrenci için olanak, öğretmen için ise bir
olgu olduğunu düşünür. Yapılan yönlendirmenin yaşadığı toplumu yansıtarak bireylerin
birbiriyle -ara-s1t1,daki farkları zenginlik olarak kabul edip, üretkenliği artırmasına olanak
sağlar (Dewey, 1996). Geçmişten aktarılan davranışların öğrencilerde meyilli olma, itaat
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B

gösterme gibi belli davranış kalıpları içerir. Geçmişte belirlenen
geleneksel

eğitim

sorumluluklara
aktaran,

sürecinde

öğrencilerin

onları hazır hale getirmektir.

öğretmenler

ise ders kitaplarıyla

gelecekte

bu davranış kuralları,

öğrencilerin

alacakları

Böylece bu süreçte ders kitapları bilgiyi

iletişime

geçmelerini

sağlayan

rehberlerdir

(Dewey, 2007).

Bruner' in Yapılandırmacı Yaklaşımı; Bruner, öğrencinin kendi öğreneceği ortamı
kendisinin oluşturarak öğretmeni rolünü elinde hazır olan bilgiyi öğrenciye aktarmak
olarak görüp bu anlayış doğrultusunda Proje tabanlı öğrenme bezerdir. Dewey, Bruner,
Vygotsky ve Piaget farklı alanlarda çalışmalarına rağmen öğrenmenin ortak özellikler
gösteren yapılarını ortaya koymuşlardır (Senemoğlu, 2010).
2.3.4.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Gerekliliği, Eğitimdeki Yeri ve Önemi
Günümüzde John Dewey' in 1938'de yazdığı; bireyi odak noktası haline getiren,

keşfeden, çok çeşitli etkileşim sağlayan, gelişmelere ayak uyduran, tecrübelerinin hayati
önemlilik taşıdığı, anlamı net ve süreklilik gösteren bir eğitim anlayışına dayalı
devinimsel

ortamda

okulların

sorumluluğu;

öğrenciye

her şeyi öğretmektense

öğrenmesini öğrenmeyi tercih ederler. Günümüze nazaran eskiye dayalı bilgiler, daha
basit ve daha kolay olduğu için bireyler kendi problemlerini kendileri hallederken;
çağımızdaki problemler daha karmaşık bir yapıya sahip olmalarından dolayı çözümü
zorlaşmış bununla beraber öğrencilerin zorluk çekmelerinden dolayı farklı yaklaşımları
öğrenip uygulamaları gerektiğinin önemi ortaya konulmaktadır. Bu da ekip çalışmasını
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla son yıllarda okullar, ekip halinde çalışma
alışkanlığı kazandırıp iş birliğini öne çıkaran, raporlaştırmaya, çeşitli proje çalışmaları
ortaya çıkarıp çıkardıkları ürünleri anlatımı ön plana çıkarmaktadırlar. Böylece yeni
öğrendikleri bilgileri, kendi kültürel bilgi ve tecrübeleri ile bağlantı kurmaya çalışırlar
(Yurtluk, 2005).
Öğretmen ve öğrencilerin her yönden gelişimini sağlamak için, eğitimde de yenilikler
getirilip bu yenilikleri kabul edip donanımlı hale gelen okullarımızın sayısını artırmayı
amaçlayan yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi oldukça önemlidir. Proje hazırlama
bilgi ve becerilerinin gelişmesinin eğitim kurumlarında ne kadar önemli olduğunu kabul
edip çeşitli sorumluluklarla ilgili kurumlarda bulunan yönetimden sorumlu kişilerin ve
öğretmenlerin unutulmamasıdır (Nosich, 2012). Proje tabanlı yaklaşımı oluştururken,
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eğitim kurumlarımız tarafından daha önce hazır hale getirilmiş ve uygulanmış projelerin
olması,

çeşitli

izleme-değerlendirme

raporlarına

yer vererek,

geçmiş

bilgi ve

tecrübelerden yararlanılarak karşılaşabilecek sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır
(Senemoğlu, 201O).
Ayrıca öğrenme aktiviteli, disiplinler arası, öğrenci merkezli, öğrencilerin kendi ilgi
ve becerilerini, sorularını, kendi kararlarını kendilerinin vermesi, onları okuldaki
herhangi bir topluluğa ait hissetmelerini sağlaması söz konusudur. Sınıf içi ve sınıf
dışında hakiki dünya becerilerini kazanarak geliştirmeyi en başta da okulu gerçek hayat
gibi- görüp, benimseyip proje tabanlı öğrenmeyi hayatımızın

bir parçası haline

getirmektedir. Proje aktiviteleri, her akademik statüye gelmiş öğrenciye, öğrenme ilgili
ilişkilere anlam kazandırmasında fayda sağlar. Projeler, farklı öğrenme seçimleri ve
öğrenme tarzları meydana getirir. Öğrenciler, tecrübeleri sayesinde kendi yaşamlarını
sürekli yansıtma olanağı bulu~lar (Railsback, 2002).
Çoklu zeka teorisinin sahibi ve ünlü bir eğitimcisi olan Howard Gardner' ın proje
çalışmaları ile ilgili düşünceleri de, proje tabanlı öğrenmenin ne kadar önemli ve gerekli
olduğunu vurgulamaktadır.

Gardner (2013)' a göre, "Çoklu Zeka" adlı kitabında

tartıştığı üç eğitsel amaç olan; konuları seçmeye ve birleştirmeye, işbirliği yapmaya ve
ortaklıkla yapılan öğrenmeye dayanır. Gardner, proje çalışmasında en büyük yardımı
çoklu zeka teorisinden alır. Proje çalışması sayesinde çocuklar, bütün zekalarını
kullanma fırsatı bulup daha da başarılı olmalarını sağlar. Proje yaklaşımı, dilin hakiki
yaşamda da kullanımına yardımı olur. Çocuklar, pek çok okuma, yazma becerilerine
katılarak kendi projelerini kendileri oluşturabilirler." Kısaca; proje tabanlı öğrenme,
gelecekte öğrencileri

yetiştirmek

için, her alanda kalıcı ve verimli öğrenmeyi

gerçekleştirmek için son derece önemli bir yaklaşımdır.
Davranışçı öğrenme, süreçten çok ürüne önem veren, bireysel farklılıkları göz
önünde bulunduran, öğrenmeyi öğreten, öğrenilenleri gerçek yaşama geçiren önemine
inanılan birçok öğrenme ilkesini öğrenme-öğretme sürecine taşınmasında engel teşkil
etmiş olur (Saban, 2013).

Fakat günümüzde artık birbirine bağlı olmayan bilgi

parçalarına sahip olan bireylere değil, ilişkileri ayırt edebilen, bilgiyi organize etmek,
bilgi üretici ve üretilen bilgiyi başkalarına faydalı olmak için hizmete sunan bireyler
amaçlanır. Böylece zihinsel şekillerle öğrenme, sürekli olarak organize edilmiş olur
(Solomon, 2003).
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Geleneksel eğitim anlayışına karşı güçlü bir seçenek olarak proje tabanlı öğrenme
sunulur. Yapılandırmacı diğer yaklaşımlar da bunu destekleyici niteliktedir. Karşımıza
eğitim-öğretim yaşamında en çok, "ben bunu niye öğreniyorum ki?" sorusu çıkar. Proje
tabanlı öğrenme ile bu soruya cevap aranarak öğrenilen her şeyin yaşama olan katkısı
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tüm okullarda proje tabanlı öğrenmenin önemi ve
öncelikli tercihi vurgulanmaktadır (Tamim and Grant, 2013).
· 2.3.5. Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Genel Özellikleri
Proje tabanlı öğrenme öğrencinin aktif olarak faaliyet gösterdiği, üst düzey bilişsel
aktiviteleri yapmaya teşvik eder. Birçok araç ve kaynak kullanımının gerekli olduğu;
akademik, toplumsal ve hayati becerilerini bir bütün olarak ele alıp teknoloji
kullanımının ne derece önemli taşıdığından bahseder. Öğrencilerin sorun çözme
becerilerini

ve diğer öğrenmelerini

de içine alan bilgilerini kendi kendilerine

yapılandırma çalışmalarına ve kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak imkanı
tanıyan, merkezinde kavramlar ve bilimsel ilkeler olan eğitim ve öğretimi kapsar
(Saracaloğlu vd., 2006).
Proje

tabanlı

öğrenme,

öğrencilerin

hayatları

boyunca

karşılaşabilecekleri

problemleri, sınıf ortamında farklı disiplinlerle ilişki kurarak bir senaryo ile beraber
çözüme kavuşturmaya çalıştıkları öğrenme modelidir (Demirel, 2006; Karamustafaoğlu,
2006; Korkmaz ve Kaptan, 2001).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımın temeli bir konunun öğrenci tarafından detaylıca
araştırılmasına ve içeriği de öğrencinin yeniden oluşturmasına dayanır. Projelerle asıl
olarak öğretmenlerin sorularını yanıtlamaktan ziyade birçok konuyla alakalı bilgi
edinmek ve bu bilgileri günlük hayatta kullanmaktır. Dolayısıyla bu şekilde daha kalıcı
bir öğrenme gerçekleşir.
Yeni hazırlanan öğretim programlarında öğrenmenin öğrenci odaklı etkinliklerle ve
öğrencilerin aktif rol almasıyla gerçekleşebileceği anlayışını benimsemektedir.

Bunun

için öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Temel amaç
öğrenilenlerin

farklı

ortamlara

yansıtılabilen

ve

öğrencilere

bilgi

ve

beceri

kazandırılmasıdır. Öğrenciler arasında birbirine güvenme, destek olma, yardımlaşma,
liderlik, iletişim kurma, sorun çözme, kendine güven gibi becerilerin gelişmesi için
işbirliği çalışmalarına yönlendirilmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.
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Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının
ı.
ii.

başlıca özellikleri:

İlerlemeci eğitim felsefesi ve yapılandırmacı
Öğrenci merkezlidir.

öğrenme kuramına dayanır.

Öğrenci bilgiyi keşfeder ve bilgiyi günlük yaşamda kullanır.

iii.

Yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleşir.

ıv.

Araştırma

inceleme

yoluyla

Bu yüzden süreç çok önem taşır.

öğretim

stratejisinde

kullanılır.

araştırma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi
v.

Proje sonunda bir ürün ortaya koymayı amaçlayan,
rapora dökülmesine

vı.

Bundan

dolayı

sağlar.

elde edilen bu ürünü sunma ve

oldukça önem verilir.

Üst düzey hedef alanlarının

kazandırılmasında

kullanılır(uygulama,

analiz, sentez,

değerlendirme).
vii.
vuı.

Süreç ve ürün aynı anda değerlendirilir.
Değerlendirmeyi

öğretmen ve öğrenci beraber yapar. Bu yüzden projenin detaylıca

ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi

için dereceli

öğrencilere önceden verilir. Öğrencilerde

projelerini

belirlenen

ölçütlere

göre hazırlayarak

puanlama

anahtarı

(rubrik)

dereceli puanlama anahtarında

sunum yaparlar

(Başbay,

2006; Erdem ve

Akkoyunlu, 2002).

Proje
yerleştirip

tabanlı
eğitimin

doğrultusunda

öğrenme,
hedeflerini

yapılandıran

bir şeyi öğrenmekten

okul

kaynaklanan

sisteminin
bireysel

Öğrencilerin

daha çok, bir şeyi yapmaya

Proje tabanlı öğrenme
olarak

öğrencilerin

bir yaklaşımdır.

çalışmalar yaparak öğrenmenin

yığını

ve eğitim

öğretilmesine
sıkıntılardan

etkinliğini arttırabilmek

yöntemi,
karşın

kurtarmayı

müfredatın
daha

amaçlayan

bir ya da daha fazla alanın temel kavramları

noktasına

gelişimleri

öğrenciyi

ile gereksinimleri

genellikle belirli bir zamanda

odaklandıkları
amaçlanır

birbirinden

geliştirilmiş

odak

iş odaklı

anlamlı

(Bell, 201 O).

bağımsız

küçük bilgiler

ve bu şekilde

bir öğretim ve öğrenimdir.

uygulamadan
Bu yöntem

ve ilkeleri üzerine odaklıdır ve bir ders

senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar. İnsan yakın
çevreyi nasıl toptan algılarsa bilgileri de o şekilde toptan algılar bir sonuç olarak dersler,
konular şeklinde değil birleştirilerek

üniteler şeklinde yapılandırılır
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(Demirel, 2013).

2.3.6.

Proje

Tabanlı

Öğrenme

ile

Geleneksel

Öğrenme

Yaklaşımının

Karşılaştırılması
Proje

tabanlı

öğrenim

yaklaşımı

"Pragmatizm/Faydacılık"

"Instrumentalism/ Aletçilik" ve "Experimentalism I Deneyimcilik" olarak bilinen felsefi
görüşler üzerine temel atılan İlerlemecilik, yeniden kurmacılık ve varoluşçuluk gibi
eğitim felsefeleriyle farklı dersler arasında ilişki kurarak onların karşılıklı olarak
birbiriyle beslenip gerçekçi, güvenilir bir konu içeriğiyle uygulamalar yapılır. (Sönmez,
2006).

(

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında hedeflerdeki varyasyon(değişim), karmaşık
sorunları çözüme kavuşturma, işbirliği yaparak çalışma, süreç ve ürünü elde etmek için
. verilen emekte gidilecek yolun doğru şekilde seçimine yardımcı olur. Yapı olarak proje
tabanlı öğrenme, sınıfları basit bir sınıf ortamı olmaktan çıkartıp karmaşık bir yapıya
gelmesini sağlar (Katz, 2002).
Geleneksel öğretim ise, daimilik ve esaslı eğitim anlayışı ile idealizm ve realizm
. felsefi akımlarını benimseyen programlara sıkça yer verilmektedir. Geçmişteki bilgi ve
tecrübeleri, yeni nesillere ulaşmasını amaçlayan bu stratejinin kullanıldığı eğitimde
konu odak noktasına alınıp öğreticiden öğrenene doğru tek taraflı bilgi aktarımı vardır
(Demirel, 201O).
Geleneksel öğretim yaklaşımının hakim olduğu sınıf ortamında;
ı.
ıı.
iii.

Öğrenme sıkça çalışmayı gerektiren ve öğrencilerin isteksizliği söz konusudur.
Disiplinlerin her biri kopuk kopuk öğrenciye ulaşır.
Yaratıcılıkları ortaya koymaz, bireysel ayrılıkların sınıf düzenini olumsuz şekilde
etkilenileceği düşünülür. İstenen öğrenci modeline ulaşmak istenir (Utecht, 2003).

ıv.

Öğretmen merkezli olup, sürekli öğretmen verici konumunda olup öğrenci alıcıdır.
Öğrencilerin,

kabiliyetlerini

ortaya çıkaracak

sanatsal derslerden

çok tarih,

matematik, fen, yabancı dil gibi derslere ağırlık verilir (Toolin, 2004).
Geleneksel öğrenme yöntemleri ile proje tabanlı öğrenme yaklaşımı aşağıdaki
tabloda şu şekilde yer alır (Demirel, 201O; Küçükahmet, 2009).
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Tablo 1. Geleneksel Öğrenme Yöntemleri ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
Arasındaki Farklılıklar

GELENEKSEL YÖNTEM

PROJETABANLIÖGRENİM
YAKLAŞIMI

.
Bir konu üzerine derinlemesine
f

düşünebilme ve bilgi edinme
Standart kuralları kavrama ve basit
ı:,...,
"O

~
~

=

Grup içinde işbirliği içinde

problemlerin çözümünde

çalışabilme Araştırmalar yapıp

kullanma

veriler ışığında karmaşık
problemleri çözebilme
Belirlenen ölçüler dahilinde orijinal
ürünler ortaya çıkarabilme

·.....

~
•••
~
~

==

o
~

~
~

==•••
00

İçerik birkaç kaynağa bağlı kalarak
yüzeysel olarak belirlenir

İçerik farklı tür kaynaklar
derinlemesine irdelenerek detaylı
bir şekilde belirlenir.

=-

~

<

Tek disiplin alanına odaklanılır.

Disiplinler arası etkileşim esastır.

Bireysel çalışmaya ağırlık vererek,

Grupla çalışma, farkh kaynaklara

öğretmen ve kitaba bağlı kalmak

yönelim, araştırma yapma önem

koşuluyla istenen noktaya götüren

kazanarak farklı ürünler ortaya

etkinlikler bütünüdür

çıkar

~

.::s
"O

-•••=

~
~
~
~

·~

Süreç sonunda puanlama yapılarak

Değerlendirme yapılırken süreç ürün

notlar verilir değerlendirme

kadar önemli, öğrenci öğretmen

yetkisi sadece öğretmene aittir.

kadar söz sahibidir.
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Öğretmen ve öğrencilerin

e=

Tek öğretmen yirminin üzerinde

't

beraber

öğrendiği; araştırma, problem

o
ı.-.

öğrenci sayısı ile basit

çözme ve öğrencilerin birbirinden

v:

organizasyonlu öğrenme

öğrenmelerine fırsat veren çok

ortamıdır.

yönlü öğrenme ortamıdır

a

-

Q;j

=

·-

N

:o
u,
:;

Problemler tanımlandıktan sonra tek

Tek çözüm ile varılacak tek nokta

<Q;j

v»

-=

Q;j

çözüm yolu kullanılır.

anlayışı yoktur. Çalışma çok

.Q

o
ı..

sayıda çözüm yolu üretilerek

ı=,..

·==

-

Q;j

ı..=
Q;j

başlar .

.

-==

o
~
'

>b.ll

=O

Öğretici, ders anlatan ve bilgi

Yardımcı ve yönlendirici, öğrenenle

aktarandır.

birlikte öğrenendir.

o==

~

=
=ı..

Q;j

Bilgiyi alan, öğretmenin

Özerk ve kurgulayıcı, bilgiyi araştırıp

Q;j

anlattıklarını not edendir.

>b.ll

:O

bulan, özümseyerek kullanandır,
öğrenendir.

2.3.7.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Aşamaları
Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini ortaya çıkarıp gelişmesini

sağlayan, karşılaşılan sorunlarla baş etmek için çok yönlü çözüm önerileri sunan bir
süreç içerisinde karışık etkinliklere gitmesini sağladığı için gerekli basamakların
önceden belirlenip uygulamaya geçilmesi gerekmektedir (Katz, 2002; Erdem ve
Akkoyunlu, 2002; Korkmaz, 2002; Moursund, 2003).
i.
ıı.

Öncelikle hedeflerin belirlenmesi,
İşlenecek olan konunun ya da sorunun belirlenip tanımlanması,

111.

Projede yer verilecek olan kaynakların belirlenmesi,

ıv.

Takımlar oluşturulması,
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v.

Başlangıç

olarak

planının

oluşturulup

ona

göre

maliyet

çözümlemesinin

belirlenmesi,
vi.
vıı.
vııı.

Alt problemleri belirleyip ve o problemlere göre bilgi toplama sürecini planlanma,
Çalışma takvimini oluşturma,
Kontrol noktalar belirleme,

ix.

Değerlendirme kriterlerini belirleme ve yeterlilik düzeyleri ortaya koyma,

x.

Bilgi toplama,

xi

Projenin sunumu, elde edilen bilgilerin bir düzen içerisinde birleştirerek uygun bir
şekilde örgütlenmesini sağlama ve rapora aktarımı.

Hedeflerin belirlenmesi: Proje tabanlı öğretim sürecinin planlı bir şekilde hedefleri
ortaya çıkarır. Hedefler belirlenirken uygulanacak olan projenin dersin içeriğine ve
dersin hedeflerine uygun şekilde, proje konuları ve konuya ilişkin cevaplanması gereken
sorular belirlenir. Proje konusunu seçerken belirli kriterler vardır. Öncelikle konu
öğrencilerin günlük hayatlarıyla alakalı olmalıdır. En azından öğrencilerden bazılarının
konuyla ilgili fikirlerinin olması ve konu hakkında çeşitli sorular sorup, o konuların
sözel ve sayısal içerikli olması öğrencilerin bilimsel, toplumsal ve dil bilgilerini
kullanarak çıkarımda bulunmalarına yardımcı olur. Konu bakımından zengin olmalıdır
ki proje çalışmasının süreci uzun süre sürebilsin. Konu daha çok ev ortamında değil de
okul ortamında araştırılabilecek bir konu olmalıdır. Böylece hedeflerin net bir şekilde
ortaya konulup daha kalıcı ve etkin hale gelmesi sağlanır (Mc Grath, 2002).
Yapılacak olan konunun ya da ele alınacak sorunun belirlenip tanımlanması: Yapılması
kabul edilen projenin hedefleri belirledikten sonra bu hedeflerin gerçekleşmesi için
konu ya da konuların tespitidir.
Projede kullanılacak olan kaynakların belirlenmesi: Projenin konusu tek bir kaynakla
sınırlandırılarak hazırlanamayacağı

için öğrencilerin birçok ilgili kaynak taraması

yapması gerekir. Kaynaklara ulaşmak için ,öğretmen yardımcı olmalıdır. Öğrencileri,
kütüphane ve internet araştırmaları yapmalarına yönlendirmeli, konuyla ilgili uzman
kişilerden görüşleri alınmalı ve öğrencilerin ulaşmakta güçlük yaşadıkları

araç

gereçlerin karşılanmasıdır (Newman, 2005).
Takımlar oluşturma: Proje tabanlı öğrenme, bireysel olarak ya da grup çalışması
şeklindedir. Bireysel çalışma, öğrencinin kendi başına bağımsız bir şekilde çalışma
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yapması ve kendi kararlarını kendisinin vermesi söz konusu iken; grupla çalışmada
işbirliği içinde çalı olunup hazırlanacak olan projelerde öğrenci sayısının olduğu kadar
da öğrencilerin birbirinden farklı yapıda olmaları da oldukça önemlidir. Öğrencilerden
tarafsız olarak iyi çözümlemeler yapabilen, birbirleriyle iyi iletişimi olan, düşünen,
liderlik özelliği baskın olup yönetme gücü güçlü olan, söylediklerinin arkasında olan ve
verdiği sözleri tutan, iyi bir dinleyici olan ve ekip çalışması olduğu için gruptaki
arkadaşlarıyla sorun yaşamamalıdır (Atkinson, 2001).
s:

Başlangıç olarak planının oluşturulup ona göre maliyet çözümlemesinin belirlenmesi:
Oluşturulacak olan projenin içeriğiyle alakalı hangi sorulara yanıt aranması gerektiği
tespit eden ve maliyetinin ne kadar olacağı önceden kestirip tam zamanında projenin
bitimi gerçekleştirilmelidir.
Williams' a göre (1998),
oluştuğunu belirtir:

bir projeyi gerçekleştirmede üç önemli adımdan

1. Başlangıç planı: Öğretmen, projede baş organizatör olarak rol alır. Öncelikle
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine, müfredata ve programlara göre belirli kaynaklardan
konu seçilir. Daha sonra kendi tecrübeleri, bilgileri ve becerileri, konuya ilişkin olan
aktiviteleri bir arada toplar.
a) Projeye başlama: İlk bölümde, öğrencilerin konu ilişkin nelere sahip olduğunu
belirlemekle başlayıp, sınıf içinde tartışma ortamında öğrencilerin geçmiş tecrübelerini
ve sahip olduğu bilgilerle, öğretmen ile beraber çalışma şartlarını oluşturup süreci
belirlerler.
2. Projeyi geliştirme: İkinci bölümde, konu hakkında öğrencilerin yeni bilgileri ortaya
çıkartarak,

öğrencilerin

kendi

ilgi

alanlarında

çalışma

imkanı

verilmelidir.

Öğrencilerden, çalışma sürecinde, kendi araştırmalarını detaylıca ele alıp not etmeleri
gerekir. Öğrenciler, öğrendikleri yeni bilgileri, sınıf arkadaşlarıyla paylaşarak ürünlerini
sunarlar. Bu sunumlarında; diyagramlar, grafikler, posterler, raporlar, modeller gibi
farklı formlarda gerçekleştirebilirler.
3. Projeyi sonuçlandırma: Üçüncü bölümde ise, öğrenilen ve projen süresince ortaya
çıkarılan tecrübeleri değerlendirmedir. Çalışmanın sonunda öğretmen, hem çalışmayı
hem de çalışmayı oluşturan birey ya da grubu değerlendirip süreci sonlandırılmış olur.
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Alt problemleri belirleyip ve o problemlere göre bilgi toplama sürecini planlanma:
Projenin içeriğine uygun problemler belirlendikten sonra bu problemin kapsamına
uygun alt problemler belirlenip, süreç boyunca da bu alt problemlere yanıt verecek
bireysel ya da grup olarak her öğrencinin üzerine düşen kısımla alakalı bilgileri
toplamalıdır. Elde edilen bu bilgiler birleştirilerek proje çalışmasını bir bütün olarak
tamamlanması gerekir.
Çalışma takvimi oluşturma:

Projenin ne kadar süreceğinin süreçte yer alması ve

amaçlanan gün ve tarihte bitecek şekilde en uygun planın seçilmesi gerekir. Bu yüzden
süreç çok iyi bir şekilde planlanırsa; işler hiçbir aksamaya girmeden tam ve doğru bir
zamanda ürün şekline karşımıza çıkar (Bell, 20 I O).
Kontrol noktaları belirleme:

Öğrenciler projelerini

gerçekleştirirken

öğretmenler

yardımcı olmalıdır. Öğretmenler bazı adımlardan sonra devreye girmelidir ve kontrol
sağlamalıdır. Geri dönüt verme ile de daha başarılı bir çalışmaya ulaşılmış olur.
Değerlendirme kriterlerini belirleme ve yeterlilik düzeyleri ortaya koyma: Proje
çalışmaları ortaya çıkarırken, öğrencilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, öğrenme düzeylerine
uygun çalışmalar seçilmelidir. Böylece o öğrencilerin yeterlilik seviyelerinin ne derece
güçlü ya da zayıf olduğu belirlenir.
Projenin sunumu, elde edilen bilgilerin bir düzen içerisinde birleştirerek uygun bir
şekilde örgütlenmesini sağlama ve rapora aktarımı: Projeler ortaya çıkarılırken, sadece
bir kaynağa bağlı kalmayıp, birden fazla kaynaklardan yararlanmak gerekir. Bu
kaynakların yanında kitaplardan, veri tabanlarından, makalelerden, daha önceden
hazırlanıp

sunulan

projelerden,

intemetten,

ansiklopedilerden,

gazetelerden

ve

dergilerden taramalar yapılıp gerekli olan bilgiler alınmalıdır. Alınan bu bilgilerin daha
önceden oluşturulmuş olan problemleri ve alt problemleri yanıtlayacak nitelikte ve
hiyerarşik bir düzen şeklinde birleştirilip, uygun bir şekilde raporlaştırılmalıdır (Bilen,
2006).
')

Projenin sunulması; Proje çalışmasının başında planlanan şekilde proje bittikten sonra
elde edilen ürünün ve sürecin sunum hazırlanıp aktarılması gerekir. Sunum hazırlarken
slaytlardan yararlanıp sözlü şekilde olabileceği gibi poster sunum, drama etkinliği ya da
materyal hazırlayıp sunumlar yapılabilir.
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2.3.8. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Unsurları
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, iyi düzenlenmiş olması gereklidir ve bu düzende
yapılacak tüm aşamaların adım adım tespit edilip sıralanması ile sağlanabilir. Proje
çalışmalarında öğretmenlerin sistematik bir şekilde hareket etmesi ve uygulamadan
önce geniş bir alan taraması yapmalıdır.
Grant ve Branch (2005) proje tabanlı öğrenme modelindeki unsurları şöyle
tanımlamıştır:

s~

ı.
il.

Giriş
Öğrenme görevinin tanımı

uı.

Araştırma için izlenmesi gereken yol

ıv.

Önerilen kaynaklar

v.

Yapılandırma mekanizması

VI.

vii.

İşbirliği
Yansımalar-aktarım hareketleri.

Vaiz, (2003)' e göre, "bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı yöntem ve teknikler ise:
i.
ii.

Soru-cevap
Deney

iii.

Tartışma

iv.

Araştırma

V.

Gösteri

VI.
Vil.
Vlll.

Gezi, gözlem ve inceleme
Psikodrama
Buluş."
Projede planlamanın başarılı olması için öğretmen ve öğrenci taslağı beraber

oluşturup geliştirmelidir. Böylece öğrenci dahil edilerek hem öğrenmesi sağlanır hem de
sorumluluk duygularını güçlendirir (Grant ve Branch 2005).
Proje tabanlı öğrenmenin içerdiği ögeler; içerik, süreç etkinlikler ve sonuç olarak da
değerlendirilir (Küçükahmet, 2009);
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a) İçerik; Projelerde içerik, gerçek hayatın içinden olup karşılaşılan sorunları çözmek
için öğrenci için önemlidir. Disiplinler arası konular, çeşitli yaşamsal sorunlar, bireysel
olarak sahip olunan becerileri kapsar. Parçaları bir bütün olarak oluşturmak gerektiği ve
detaylıca araştırarak amaca uygun öğrenmeler gerçekleştirilmelidir. İçerik; öğrenenin
davranışlarını şu şekilde etkiler:
ı. Kendilerince çok karmaşık olan problemleri tanımlayıp çözüm önerisi sunabilirler.
ii. Disiplinler arası ve kendi fikirlerine ilişkin bağlantı sağlarlar.
iii. Çok anlamlı olan, bilinmeyen, karmakarışık ve önceden kestirilmesi zor olan şeylerle
baş eder.

Böylece öğrenciler, kendi ilgi ve isteklerine göre dikkatlerini çeken konuları payla
seçerek paylaşımlarda bulunurlar (Newman, 2005). Planlama projenin başarısı için çok
önemlidir. Öğrenciler ve öğretmen projenin taslağını birlikte geliştirmelidir. Öğrenciler
sürece ne kadar dahil edilirse, kendi öğrenmelerine yetecek kadar sorumluluk aldıktan
sonra, elde ettikleri bu sorumluluklarına sahip çıkarlar. Öğrenenlerin, kendi içeriklerini
oluşturarak

kendi sorumluluklarını

yerine getirirler. Böylece otokontrol

oluşur.

Öğrenenlerin kendi bilgilerini elde ettikten sonra aktarmaları kolaylaşır ( Sönmez,201 O).
b)

Etkinlikler; Etkinlikler boyutunda, öğrenenler aradıkları yanıtları bulmak ve

karşılaştıkları problemleri çözmek için araştırmalarda bulunurlar (Scott, 1994). Bu
nedenle etkinlikler, bireyin öğrendiklerini gerçek hayatla bağdaştırarak karşılaştıkları
sorunlarda uygulamadır. Etkinlikler, öğrenenlerin karmaşık yapıda bulunan düşünce ve
becerileri öğrenmesini kolaylaştıran ve öğrendikleri becerileri de diğer becerilerle
birleştirerek bir bütünlük sağlanır.
Katz ve Chard'a (1992) göre, "Projelerin yürütülmesi sırasında üç tür etkinlik
planlanır.
Araştırma etkinlikleri: Çocukların araştırma isteklerini arttırarak olanaklar sağlamak ve
bu etkinliklere dayalı bilgi ve beceriler kazandırmak ana amaçlarıdır. Öğrenciler bu
etkinlikte

soru sorma, tahminde

bulunma, hipotezler

oluşturma, deney yapma,

araştırma, gözlem gibi çalışmalar yaparlar. Özellikle projenin başlamasından sonra
yapılan alan çalışması ve gezilerde çocuklar soru sorma, derinlemesine gözlem yapma
becerilerini kazanırlar.
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Yapım etkinlikleri: Çocuklar gruplar halinde çalışarak proje oluşturup, somut ürünler
meydana getirirler. Projenin konusu gereği çeşitli malzemeler (mukavva, karton, tahta
gibi) kullanılarak üç boyutlu ürünler oluşturulur. Yapım etkinliklerinde projede yer alan
nesnelerin büyük ya da küçük modelleri yapılır. Öğretmen, yapılacak olan nesnenin
nasıl yapılacağını, kullanılacak
öğrencilerle planlar.

olan malzemeleri

ve grupta kimlerin olacağını

Dramatik oyun: Projenin konusuna göre rollerin oynanmasıdır. Projede yer alan olaylar
dramatik olarak sınıf içerisinde canlandırılırlar. Bu çalışma çocukların dile ve sosyal
gelişimine katkıda bulunurken, bilgi ve beceri kazanmalarında duygu ve düşüncelerini
ifade etme şansını sağlar" şeklinde ifade eder.
c) Süreç; Süreçte kapsamında ilk olarak birey ya da grup olarak öğrencilerin görevleri
tespit edilir. Gerektiğinde ömeklem de oluşturulur. Projenin şartları doğrultusunda,
çalışmalar planlanıp uygulanır ve gerekli önlemler alınarak planlama yapılır.

Proje

tabanlı öğrenme yöntemi süreç boyutunda öğrenenler, birbiri ile işbirliği içinde
dayanışma halinde olup çalışmaya yönlendirmenin yanında kendi başlarına yaptıkları
çalışmalarını da destekler niteliktedir.

Süreçte, teknolojik araçlar üstün tutulup,

öğrenenler bu araçları kullanmak için teşvik edilir. Böylece bilgisayar teknolojisinin de
işe koşulmasını sön görür. Dolayısıyla öğrenenlerin yaşam becerileri gelişmiş ve
dünyaya hazır hale getirilmeye çalışılmıştır (Tamim and Grant, 2013).
d) ' Sonuç; Ortaya çıkan sonuç, öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerinin ve
problem çözme stratejilerinin gelişmesini sağlar. Beceri, ürün, model ya da çözüm daha
önceden belirlenmiş ölçütler doğrultusunda değerlendirilir ve sonuç raporlaştırılır.
Değerlendirmeler; portfolyo, rubric, öz değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol
listeleri, görüşmeler, gözlem, sergi ve gösteriler, performans ve sunumlar, günlükler ve
J

çeşitli kayıtlar aracılığıyla yapılabilir. Böylece süreçte, toplumsal becerileri, yaşam
becerileri ve kendini kontrol becerilerini sergileme fırsatı tanınır (Utecht, 2013).
2.3.9. Proje Tabanlı Öğrenmenin Uygulanması
Bir projeyi uygulamanın tek bir doğru yolu yoktur; ancak etkin bir planlama
sırasında sorulması gereken sorular ve göz ardı edilmemesi gereken konular vardır.
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Öğrencilerin ilgi duyacakları konuları belirleyebilmek için öğretmenin öğrencileri
hakkında sağlam bilgi ve beceri temeline sahip olması, onları yakından tanıması, ilgi ve
isteklerini önceden görebilmesi gerekir. Öğretmen öğrencileri için gerekli araç gereçleri
hazırlamalı, kaynak insanlarla gerekirse randevular ayarlamalı, onları arkadaşları ile
işbirliği yapmaya teşvik etmelidir. Ayrıca öğrenenler projeleri ile ilgili olarak çalışırken
onları izlemeli, çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmeli, dinlemeli, yöneltilen soruları
cevaplamalı, zorlamalı, çeşitli öneriler sunmalı, onlara yardım etmeli, onları sorumluluk
alma ve diğer çalışmaları konusunda cesaretlendirmelidir.

Bütün bunlar için de

öğretmenin hazırlıklı ve istekli olması gerekmektedir (Çiftçi, 2006).
Etkili projeleri dizayn etmek için göz önünde bulundurulması gereken sorular vardır.
Bunun için projeye başlamadan önce, öğretmenler öğrencilerin öğreneceği özel
becerileri ve kavramları belirlemeli, akademik amaçları düzenlemeli, bu amaçların
okulla bağlantısını iyi ayarlamalıdır.

Öğrencilerin kazanması beklenen amaç ve

kazanımlar eğitim programlarında açıkça belirtilmiştir. Projeler müfredat, program ve
dersler ile ilgili bir şekilde oluşturulmalıdır. Sonuçta ortaya çıkacak ürün konusunda o
kadar net olunmalı ki hem öğrenci hem de öğretmen neyin öğrenileceğini tam olarak
kavrayabilmelidir. Herman, vd., (1992), "öğrenme amaçlarını belirlerken göz önünde
bulundurul~cak soruları şu şekilde belirlemişlerdir;
i.
ıı.

ıu.

Öğrencilerimin hangi önemli bilişsel becerileri kazanmasını istiyorum?
Öğrencilerimin hangi sosyal becerileri kazanmasını istiyorum? (Grup çalışması
becerilerini geliştirme)
Öğrencilerimin

hangi zihinsel becerileri geliştirmesini

istiyorum? (araştırma

süreleri hakkında geribildirim verilmesi, etkililiğin değerlendirilmesi,
yöntemlerine karar verilmesi)
ıv.

Öğrencilerin

hangi

problemleri

çözebilmelerini

istiyorum?

(Örneğin;

gelişim

nasıl

araştırma yapılacağını bilme, bilimsel yöntemleri kullanabilme)
v.

Öğrencilerim hangi ilke ve kavramları uygulayabilmeli? (ekolojinin temel ilkelerini
bilme ve tutumlu kullanmayı
ilişkilerini anlayabilme)."

günlük

yaşamlarına

uygulama,

sebep-sonuç

Proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanışında dikkat edilecek bazı noktalar
bulunmaktadır. Bu noktalara karşı alınan küçük önlemler proje tabanlı öğrenme
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yöntemindeki

aksaklıkların

giderilmesini

sağlayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken

noktalar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir (Kandır vd., 2003):
ı.

Projenin

amacı

müfredatla

bağlantılı

olmalıdır.

Proje

amacı

kesinlikle

gerçekleşmeli ve ortaya nesne ve düşün niteliğinde bir ürün çıkmalıdır.
II.

Aktivitenin

içeriği etkilemesine,

aktiviteyi yönlendirmelidir.

yönlendirmesine

izin verilmemelidir.

İçerik

Öğrenciler projeyi seçip ardından projeyi içeriğe

uydurmayı deneyebilmektedirler.
iii.

Öğrencilere yazılımları kullanma ya da web sitesi hazırlama işi gibi beceri ve
teknolojileri öğrenmeleri için yeterli zamanı tanınmalıdır.

iv.

Çalışma bölünmelidir. İşbirlikçi projelerde; öğrencilere, proje planlanırken, roller
belirlenirken ve uygulamada yardım edilmelidir. Böylece, projenin amaçlarında
olduğu gibi kritik bilgi ve becerileri tüm öğrenciler kazanabilirler. Örneğin;
gruptaki herkes sunucu olabilir ve final sunumunda yer alabilir.

v.

Kaynakları paylaşmak için diğer öğretmenlerle çalışılabilir. Diğer sınıflarla da
projeler yapılabilir.
Proje konuları öğrencinin kapasitesinin çok altında veya üstünde olmamalı, onların

ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve onları geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje
konusu öğretmen tarafından mutlaka onaylanmalı tek bir konuyla sınırlı olmamalıdır.
Projeler, disiplinler arası bir çalışmayı gerektirmelidir. Bu nedenle hem sınıf hem sınıf
dışında tamamlanabilecek
etkinlikleri

kapsayıcı

şekilde esnek projeler

olmalı

ve

boş

belirlenmelidir.

uğraşılardan

Proje istendik

arındırılmalıdır.

Projelerin

tamamlanabilmesi için gerekli araç gereçler hazırlanmalı ve öğrencilerin kullanımına
sunulmalıdır. Projenin hazırlanması için ayrılan süre yeterli olmalıdır. Öğrencilere
etkinlikler yoluyla sorunlarını çözebilme olanağı vermelidir. Öğrencinin yaratıcılık,
sorumluluk ve başarı duygusunu tatmasına uygun olmalıdır. Öğrencileri düşünmeye,
incelemeye ve araştırmaya yöneltmelidirler (Saban, 2013).
Proje uygulamaları temelinde ise amaçlar taslağının belirlenmesi çok önemlidir.
Öğretmen ve öğrenciler proje taslağını birlikte hazırlamalıdır. Öğrenciler süreç içinde
ne kadar yer alırsa o kadar çok öğrenirler ve kendi sorumluluğunu o kadar üstlenirler
(Scott, 1994). Proje ile ilgilenen herkesin amaçlar konusunda kararlı olması çok
önemlidir. Böylece proje etkin bir şekilde planlanıp tanımlanabilir. Öğretmen ve
öğrenci için gereken unsurları ve her bir proje için beklentileri açıklayan bir taslak
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geliştirilmelidir. Projenin içindeki amaçları tüm öğrencilerin bilmesi gerekmektedir.
Ancak bu şekilde iyi bir proje planlanabilir. Daha sonra da öğretmen ve öğrenciler her
proje için projenin temel elemanlarını ve projeden beklentilerini içeren bir taslak
hazırlarlar. Bottoms ve Webb (1998), taslağın değişik şekillerde olabileceğini ifade
etmiş ve örnek olarak bu taslağı planlamıştır (NREL, 2002);
ı.

Durum ya da problem: Projenin göstermeye çalıştığı sorun ya da noktayı anlatan
bir iki cümledir. Örneğin; gölün iki yakasındaki arazideki ev ve işyerleri gölün su
kalitesini düşüren fosfor miktarını etkiler. İşyeri ve ev sahipleri suyun kalitesini
nasıl iyileştirebilir?

ii.

Projenin tanımlanması ve amaç: Projenin en önemli amacını ve problemi anlatan
kısa bir yazı yazılmalıdır. Örneğin; öğrenciler araştıracak, görüşleri değerlendirecek
ve göldeki fosfor içeriğini nasıl azaltabilecekleri hakkında tavsiyede bulunacaklar.
Sonuçlar raporla, bilgilendirme

broşürleriyle

ya da Web sitesi aracılığıyla

sunulmalıdır.
ııı.

Performans belirleme: Projenin uyması gereken kriter veya kalite standartlarının
listesi belirlenmelidir.

iv.

Kurallar: Projeyi yürütmek için belirlenen genel kurallardır. Zaman çizelgesini ve
kısa dönem amaçlarını içerir. Örneğin; röportajı belli zamanda yapmak, araştırmayı
belli zamanda bitirmek.

v.

Katılımcılar ve görevlilerin listesi: Projenin takım üyelerini, ebeveynleri, okul
çalışanlarını ve toplum üyelerini içerir.

vi.

Değerlendirme: Öğrencilerin performanslarının asıl değerlendirileceği ile ilgilidir.
Proje tabanlı öğrenimde ürün gibi öğrenme süreci de değerlendirilir.

2.3.10. Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarında Kullanılan Stratejiler
Proje tabanlı öğrenme yöntemi, üst düzey becerilerin kazanımlarını gerçekleştirmek
için birden fazla stratejiyle beraber kullanma olanağı tanır. Bu yöntemler;
Grup Çalışması;
Eğitimin okuldaki hedefleri arasında öğrencilere hem bireysel hem de beraber
çalışma anlayışı, beceri ve kabiliyet kazanımı yanında grup çalışması tekniği ile
öğrenciler, program amaçlarını gerektiren nitelikleri edinirken bununla birlikte duyuşsal
olarak da nitelik edinir. Bu yöntem ile öğrenci sorumluluk sahibi olma ve yerine

so

getirme bilinci kazanmanın yanında; gerek kendi gerekse grup çalışmalarını planlayıp
buna uygun çalışmalar sergiler, çeşitli kaynaklara ulaşma, diğer öğrencilerin bakış
açılarını kabul edip onlara saygı duyma, grupta işbirliği ve dayanışma içinde olup güçlü
ilişkiler kurma, karar verme yetisini geliştirme, yaptığı çalışmayı ve elde ettiği ürünü
değerlendirmeler yaparak rapor haline getirme gibi daha bir çok yararı söz konusudur
Böylece, yeni planlar ortaya çıkarma ve yeterliklerin

gelişmesini sağlar. Grup

çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesi için öğretmenlerin yönledirmesi eşliğinde
etkinliklerin

sürdürülmesi

gerekir.

Öğretmenler,

sürekli

öğrencilerin

planlama

becerileri, planlarına uyup uymadıkları, sorumluluk alıp almamalarını belli aralıklarla
kontrol etmelidir (Taşdemir, 2007).
Beyin Fırtınası;
Beyin fırtınası; yaratıcılık için son derece önemli olup onun gelişiminde önemli bir
yere sahiptir. Bireylerin yaratıcı fikirlerini dahil ederek, bir problemi çözüme
kavuşturmak için bir grup topluluktan kısa zamanda ulaşma metodudur (Gözütok,
2007). Beyin fırtınası metodunu etkin bir şekilde uygulamak için;
ı.
ii.

Öğrenenleri, nasıl rahat edeceklerse o şekilde oturtulur.
Düşüncelerini ifade etmek için bir tahta ya da döner levha gereklidir.

iii.

Karşılaşılan sorunlar anlatılır ve öğretmen tarafından soru cümlesi tahtaya yazılır.

ıv.

Metodun kuralları; düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirme
yapılamayacağı, serbest düşünce için uç noktalar da dikkate alınıp, yeni fikirler
üretme, başkalarının fikirlerini geliştirici, değişikliğe uğratan ya da tam tersinin
olabileceği belirtilir.

v.
vi.

Fikirler gelmeye devam ettiği sürece oturuma devam edilir.
Fikir üretme durduğunda sorun öğretmen tarafından tekrar edilerek ve daha çok
fikir üretme olur.

vii.

Yeni fikir üretilmeyeceği düşünüldüğü zaman öğretmen devreye girip

beyin

fırtınası durdurulur.
viii.

Bütün fikirler okunur, birbiri ile benzer olanlar birleştirilerek numaralandırılır ve
sıraya koyulur.
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Problem Çözme Yöntemi
Problem çözme, istenilen amaca ulaşmak için etkili ve yararlı araç ve davranışları
türlü imkanlar arasında seçim yapma ve kullanım söz konusudur. Bir sorundan duyulan
rahatsızlık, duyum, karşılaşılan sorunu anlama, toplamalar ve çözümlemeler yapma,
elde edilen bilgiler arasında ilişki kurma, hipotezler kurma, ve çözüm önerileri
belirleyip değerlendirmelerde bulunma gibi unsurları içerir (Ülgen ve Üstündağ, 2002).
Problem çözme yönteminin hedefi, öğrencilerde bilimsel düşünme ve problem çözme
gibi üst düzey becerisini geliştirmeye yöneliktir. Problem çözme metodu uygulanırken,
rol alma, benzetişim, küçük grup ve büyük grup tartışmaları gibi birçok teknikten
yararlanılabilir (Yalın, 201 O).
Sünbül: "Problemlerin çözülmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:
ı.

Problemi, öğrencilerle birlikte sınırlandırarak tespit etmek

ıı.

Problemin sebepleri ve problem hakkında yazılı veya yazısız kaynaklardan bilgi
toplamak

ııı.

Sebeplerin giderilmesi veya problemin çözümü için varsayımlar kurarak çeşitli
çözüm yollarını sıralamak

iv.

Çeşitli deney ve mukayeselerle
uygunluklarını araştırmak

v.

Yapılan deney ve mukayeselerden sonuç çıkarmak

vı.

düşünülen

çözüm

yollarının

probleme

Bu sonuçlardan genel bir fikre varmak.
Eğitim ortamında problem çözme yönteminin birçok yararları vardır. Bu sayede

öğrenciler problemlerin farkına varır ve bunları ayırt ederek tanımlama yeteneği
kazanarak günlük yaşamdaki problemlere uyumunu sağlar. Aynı zamanda öğrenciye
sistemli düşünme ve karar verme alışkanlığı kazandırır" (Sünbül, 2007).
Gösteri Yöntemi;
Gösteri; oluşturulmuş bir ortamda, hedef kitlenin görmesi ve işitmesi için işe koyulup,
yetkin kişilerin bir iş ya davranışı, basamaklarına uygun gerçekleştirerek sunum
yapılabilen bir metottur (Taşdemir, 2007). Gösteri tekniğinde asıl aktif olan, deneyi
yapan, gösteren, sunan, açıklayan öğretmendir. Öğrenciler ise dinleyici, izleyici ve
bilgileri alan konumundadır. Bu teknik, her duyu organıyla, öğrencilerin ilgi ve
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yeteneklerini, dikkatlerini çekmekte bu sayede daha etkin bir öğrenme gerçekleşir
(Gözütok, 2007).
Örnek Olay Stratejisi;
Gündelik hayatta karşılaşılan bir sorunun, öğretim ortamında çözüme kavuşmasına
dayalı bir öğretim metodudur. Karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında, neden-sonuca
ilişkin çözüm yolları üretilir. Bu sayede, öğrencilerin yeterliklerine dayalı çözümler
ortaya çıkarma amacı taşır. Örnek olay tekniği, öğrenci odaklı olup elde edilen yeni
bilgilerin gerçek hayat koşullarına göre uyarlanıp uygulanmasını sağlar (Taşdemir,
2007).
Drama Tekniği;
Öğrencilerin karşılıklı etkileşime geçerek, iletişim kurmalarına dayanan öğrenci
odaklı bir diğer metod da dramadır. Oyuncular, izleyiciler sözlü ve sözsüz şekilde
etkileşim içerisinde olup öğrencilerin kendini ifade etme, yaşamını çok taraflı algılama,
istek ve duygusunun gelişimi ve yaratıcı olmasını sağlar (Sünbül, 2007).
Sünbül' e göre "Drama tekniğinin faydaları:
i.
ii.

Birlikte çalışabilme becerisini geliştirir.
Bireylerin iç görü kazanmasını sağlar.

ııı.

Başkalarını anlama ve iletişim becerisini geliştirir.

iv.

Öğrencilerin kendilerine güven duymalarını sağlar.

v.

Problem çözme ve karar verme becerileri kazandırır.

vi.
vii.
viii.

Akıcı konuşma ve düşünceleri ifade etme becerisi kazandırır.
Farklı olay ve deneyimlerle ilgili bilgiler kazandırır.
Bireyin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirir.

ix.

Yaratıcılık ve estetik duygusunu geliştirir.

x.

Öğrencilerin yaşantılarını zenginleştirir. Onların bu yaşantı zenginliği içinde özgün
duygu ve düşünceler üretmelerini sağlar.

xı.

Dinleme, okuma ve kavrama gücünü geliştirir."
2007).
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şeklinde ifade eder (Sünbül,

2.3.11. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenin Rolü
Geleneksel öğretim yaklaşımında öğretmen bilgiyi doğrudan öğrenciye veren kişi
konumundadır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında ise öğrencilere doğrudan bilginin
verilmesi değil bilgiye öğrencinin kendisinin araştırarak ya da yaratıcılığını ortaya
koyarak ulaşması esastır. Bu noktadan hareketle öğretmenler bu süreçte içerik
uzmanlığından destekleyici rehber kişi konumuna geçer. Öğretmen ve öğrenciler proje
konusunu seçmede beraber çalışırlar ve araştırma için plan yaparlar. Öğrenciler
araştırma sorularına cevaplar bulabilmek için işbirliği içinde araştırmalarını yaparlar ve
konu üzerinde uzman kişilerle görüşmeler yaparlar. Öğrenciler bu konulardaki
kararlarını

öğretmen

rehberliğinde

verirler

(Moursund,

1999). Proje

sürecinde

öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini planlamayı ve işbirliği içinde çalışabilmeyi
öğrenmektedir.
Proje tabanlı öğrenmede öğretmen, öğrenme ve üst biliş süreçlerini kullanmaları
için öğrencileri teşvik eder, süreci ve sonuçları değerlendirir, geribildirim sağlar. Ayrıca
öğretmenlerin yapılandırmacı ve yardımcı bir sınıf ortamı oluşturmaları, çalışmaların
başarılı olabilmesi için iyi bir sınıf yönetimi yapmaları ve öğrencilerin öğrenmeleri için
yaratıcı fırsatlar oluşturmaları gerekmektedir.
Öğretmen çalışmanın standartlarını, yürütülmesini, yararlarını ve beklentilerini açık
bir şekilde belirtmekle sorumludur. Öğrencinin yapması gereken şey hakkında nerede,
ne zaman, nasıl yapacağıyla

ilgili hatırlatmalarda

bulunur. Öğrencilerine

proje

çalışmaları için çeşitli aletler temin eder. Ayrıca öğrencilerin diğer arkadaşlarının
projelerini takdir etmeleri ve projelerine değer vermeleri açısından da öğretmene görev
düşmektedir (Katz and Chart, 1992). Bu şekilde öğrenciler motive olmakta ve
kendilerine olan güvenleri artmaktadır.
Proje çalışmaları uzun bir süreci kapsadığından dolayı proje değerlendirmeleri
bilinen tek sınav değerlendirme teknikleri gibi değildir. Öğretmenler uzun bir süreçte
gerçekleşen

bu çalışmaların

sıkı bir şekilde kontrolünü

yapamayacağı,

zaman

yetersizliği yaşayacakları, öğrencilerin üstesinden gelemeyecekleri, çok zorlanacakları,
bu tür çalışmalardan zevk almayacakları ve bu nedenle değerlendirmenin zor olacağı
gibi düşüncelerle
gerekmektedir

karşılaşılmaması

(Atkinson,

için sürecin planlı

2001). Öğrencilere
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bir şekilde yürütülmesi

verimli ve etkili bir öğrenmenin

gerçekleşmesi gerektiği bilinci önceden verilerek süreç iyi bir şekilde planlanırsa
değerlendirme hem kolay hale gelecektir hem de sadece tek bir sınav notuyla öğrenci
değerlendirilmemiş olunacaktır.
Proje tabanlı öğrenme sürecinde görüldüğü gibi öğretmenin rolü en az öğrenciler
kadar önemlidir. Bu yaklaşımda süreç içinde öğretmen pasif gibi görünse de aslında
sürecin iyi bir şekilde işleyebilmesi için oldukça öğretmenin organizasyonu iyi sağlamış
olması gerekmektedir (Bell, 201 O). Organizasyonun iyi sağlanabilmesi için öğretmenin
öğrencilerin ilgi Ve ihtiyaçlarını önceden bilerek öğrencileri doğru bir şekilde gereksiz
uğraşlara yer vermeksizin yönlendirmelidir. Öğrencileri çalışmalarını yürütmeleri için
motive etmeli, gerektiği takdirde uzman kişilerle randevular ayarlamalı, araç-gereç ve
kaynak temininde yardımcı olmalıdır. Sınıf içerisinde grup çalışmalarını kontrol etmeli,
öğrencilerin sordukları sorulara net cevaplar vermeli ve onlara kendilerine güven
duygusu aşılayarak cesaretlendirmelidir.

Bu yüzden öğretmenlerin proje tabanlı

öğrenme yaklaşımı süreci içinde etkili olabilmesi için gerekli donanıma sahip olması ve
istekli olması gerekmektedir (Çepni ve Akyıldız, 201O).
Öğretmenlerin öğrencileri destekleme sürecinde mutlaka dikkat etmesi gereken
özellikler (Fleming, 2000):
ı.

Öğrencilere

proje

çalışmalarında

gereksinimlerine

yardımcı

olabilmek

için

doğrudan öğretimi kapsayan öğrenme, öğretme aktiviteleri hazırlanmalıdır.
ıı.

Projeler için önemli kaynaklar taranmalıdır. Okul ve halk kütüphanelerinde bu
kaynakların olduğundan emin olunmalıdır.

ııı.

Öğrencilere problemleri ya da sorunları tanımlamalarında yardımcı olarak süreç
içerisinde

amaçlarına

istenilen

düzeyde ulaşmalarını

sağlamak

için planlar

geliştirilmelidir.
ıv.

Öğrencilere · her zaman örnek olunmalı, geri bildirim verilmeli ve istenilen
malzemeler sağlanmalıdır. Öğrencilerin öğrenmelerini geliştirici iyi bir danışman
olunmalıdır.

v,

vı.

Herkesin özgür bir şekilde çalışması için esnek bir ortam hazırlanmalıdır.
Bireysel ya da grup çalışmalarından öğrencilerle düşüncülerini paylaşmaları ıçın
zaman zaman görüşmeler düzenlenmelidir.

vıı.

Öğretmenler, öğrencilerin güncel, yaratıcı ve ilginç projeler geliştirmelerinde çok
önemli bir role sahiptir.
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viii.
ıx.

Öğretmenler yaşam boyu öğrenme için model olmalıdır.
Öğretmenler öğrencilerin sıkı çalışmasını, öğrencilerin öğrenmelerini ciddiye
almalarının, düşünceli olmalarını, kendilerini aşmalarını ve kaliteli çalışmalar
üretmelerini beklemelidir.
Proje tabanlı sınıflarda öğretmen geleneksel sınıflardan daha fazla öğretim

stratejileri kullanır. Proje öğretmenleri çeşitli soru sorma stratejilerini kullanır ve proje
ile ilgili öğrencilerle

toplantılar

yapar (Thomas, 2000). Kısacası proje tabanlı

öğrenmede öğretmen sadece bilgi aktaran konumunda olmamakta, öğrencilere rehberlik
ederek onları yönlendirmektedir.
2.3.12. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğrencinin Rolü
Projeler

öğrencilerin

tahmin

ettiklerinden

daha

fazla

şey

yapmasına,

yaratıcılıklarını en yüksek seviyede ortaya koymalarını hedefler. Öğrenciler, bu süreç
içinde neler öğrenip, yapabildiklerini ve nasıl beceriler geliştirdiklerini yaptıkları bu
çalışmalarla göz ,önüne sürer. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrenci, geleneksel
öğrenme yaklaşımında olan bilgi yüklenen kişi konumundan bilgiyi anlamlandıran,
anlam çıkaran kişi konumuna geçmiştir (Fleming, 2000).
Günlük yaşamla ilişkili olarak öğrencilerin gerçekleştirmek istedikleri projelere karar
verilmesi ve bir ürün oluşturulmasında öğrenciler etkin bir görev alır. Öğrencilerin
projede üstlendiği başka görevleri ise; konunun seçimine özgürce karar verdikten sonra,
gerekli kaynakların ve bilgilerin yeniden yapılandırılması, grup çalışmaları yapılıyorsa
gerekli görev paylaşımını yapmak (Curtis, 2002).
Projeler içeriğine bağlı olarak yapılan çalışmalar farklılıklar gösterebilmektedir.
Öğrenciler, laboratuvar çalışmaları, koleksiyon hazırlama, materyal geliştirme, deney
yapma, sunum hazırlama gibi etkinliklerde grup içi belli görevler alma becerisi
kazanmaktadır. Projeler geliştirilirken öğrenciler, öğretmenle beraber görüşmeler, sınıf
içi tartışmalar ve eleştiriler yapması çalışmanın niteliğini arttırması yönünden önem arz
eder. Çünkü bu etkinlikler, öğrencilerin neyin anlamlı olduğunu ve hangi amaca hizmet
ettiğine karar vermelerine olanak sağlar (Gardner, 2013).
Öğrenciler

süreç

sonunda

yaptıkları

proje

çalışmalarını,

ürünlerini,

performanslarını, sergilerini ya da gösterilerini sınıf içerisinde sunabildikleri gibi sınıf
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dışında

da seyirciler,

öğretmenler

ve diğer

öğrenciler

karşısında

sunabilirler.

Öğrencilerin sadece sınıfa bağlı kalmaksızın dışarıdan da kişilere kendi çalışmalarını
sunması öğrencilerin kendilerine güvenmesini de sağlamaktadır (Fleming, 2000).
Yurtluk, (2005)'a göre, "Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrencilerin dikkat etmesi
gereken noktalar şöyle sıralanabilir:
i.
ii.

Araştırmanın sınırlarını belirlemelidir.
Grup üyesi ve birey olarak sorumluluklarını üstlenmelidir.

ııı.

Araştırma süresini iyi kullanmalıdır.

ıv.

Planların uygulanabilirliğini gözden geçirmelidir.

v.

Eskiden yapılan işler yerine yeni ve orijinal konuları tercih etmelidir." şeklinde
belirtir.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrenciler proje çalışmalarını bireysel ya da

grup olarak yürütürler. Bu sırada bilgi toplayıp, topladıkları bilgileri analiz ederler. Elde
ettikleri bilgiler ışığında da bir ürün oluştururlar. Tüm bu aşamalarda öğrenciler tüm
sorumluluklarını en iyi şekilde üstlenmelidir. Böylelikle öğrenciler bu yöntemin belki
en üstün yanı olan öğrenmeyi öğrenirler.
2.3.13. Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları
Proje tabanlı öğrenme yöntemi eğitimde çok kapsamlı bir yaklaşımdır. Öğrenciler
projelere katılarak matematik, dil, coğrafya, teknoloji gibi disiplinler arası çalışmalarda
bulunabilirler.

Scott (1994), araştırmanın

işbirlikçi yapısının değerli deneyimler

kazandıracağını ve aynı zamanda bu deneyimler aracılığı ile öğrencilerin sosyal
sorumlulukları artacağını ifade etmektedir. Projeye dayalı öğrenme öğrencilere çoğu
şeyi öğrenmeye adapte olmaya ve yüksek düzeyde zihinsel düşünme becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olur. Proje tabanlı öğrenmede çocuklar edindikleri bilgiyi eski
bilgilerinin üzerine inşa ederler böylece çocukların bilimsel düşünme aşamalarını
gelişir, onları araştırmaya özendirir. Yaparak öğrendiklerinde daha az bilgi kaybederler.
Dewey, çocukların öğrenmesini şekillendirmede yaparak öğrenmenin büyük faydası
olduğunu öne sürmüştür (Demirel, 2013);
i.
ii.
ııı.

Günlük yaşamla ilgili çeşitli rolleri oynamaları için olanaklar sağlar.
Bellek, algı, problem çözme becerilerini geliştirir
Sosyal davranışları geliştirir.
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iv.

Olaylar arasında neden- sonuç ilişkileri kurabilme olanakları sunar

v.

Kitap, insan vb. bilgi kaynaklarını arama ve kullanabilme becerisi kazandırır.

vı.

Duygu ve düşüncelerini grafikle ifade etme becerisi kazandırır.

vıı.

Çalışmalarının sonucunda elde ettikleri ürünleri başkalarıyla paylaşarak öz saygı
kazanırlar ve bilgiyi kendi kendilerine kazandıkları

için kalıcı öğrenmeleri

desteklenmiş olur.
vııı.

Çocuklar kendi öğrenimleri
~ hissettiklerinde

hakkındaki kararları vermede kendilerini güçlü

kendileri hakkında çok şey öğrenirler. Yanlış yapma fırsatı

öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Proje tabanlı öğrenme yöntemini uyguladığımızda
daha bağımsız ve kendi öğrenimlerinden sorumlu oldukları için daha iyi tercih
yapabilirler.
Krajcik vd., (1994), proje tabanlı öğrenmenin öğrenci için dört yararından söz
ederler. İlk olarak öğrenenler, içeriğin ve sürecin derin ve tam anlamasını geliştirirler.
İkincisi, öğrenciler problemleri çözmek için birlikte çalışmayı öğrenirler. İşbirliği
soruların cevabını bulmak için fikirleri paylaşmayı kapsar. Gerçek dünyada başarılı
olmak için, öğrenciler farklı geçmişe sahip insanlarla nasıl çalışacaklarını bilmeleri
gerekir. Üçüncüsü, bu yaklaşım bağımsız ve sorumlu öğrenmeyi devam ettirir. Son
yararı olarak bu yaklaşım birçok farklı öğrencinin öğrenme ihtiyacını karşılayarak
öğrencilerin çeşitli görevlere aktif olarak katılmalarını sağlar.
Bunun yanı sıra, proje tabanlı öğrenmenin öğretmenler için de birtakım avantajları
bulunmaktadır, öncelikle, öğretmen yıl boyunca farklı gruplarla çalışacağı için işini
eğlenceli, ilginç ve motive edici bulabilir. Zira her yeni grup öğrenci ile birlikte yeni
projeler araştıracaklardır. Bunun yanı sıra, proje tabanlı öğrenmede öğretmen sürekli
yeni fikirler kabul edecek, dolayısıyla yaşam boyu öğrenen olacaktır. Bir diğeri de, sınıf
yönetiminin kolaylaştırılmasıdır. Çünkü öğrenciler baskı altında olduğu zaman normal
olarak disiplin sorunlarına neden olacaklardır (Krajcik vd., 1994).
Moursund, (1999) ise proje tabanlı öğrenmenin yararlarını şöyle ifade etmektedir.
Proje tabanlı öğrenme güdülenmeyi artırır; öğrenciler proje çalışmalarına gönüllü olarak
çok zaman ayırmakta, çaba harcamakta ya da sınıf çalışmalarına katılmada daha istekli
olabilmektedirler. Öğrenciler, proje çalışmalarının çok eğlenceli olduğunu ve programın
'

diğer öğelerine göre ilgilerini daha çok çektiğini belirtmektedirler. Proje tabanlı
öğrenme

araştırma

becerilerini

geliştirir.
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Çoğu projede

öğrenciler

ders kitabı,

ansiklopedi

ve sözlük gibi basılı kaynaklardan

teknolojileri

öğrencilere

öğrenme

bağımsız

vurgular.

Öğrencilerin

ortamlar

ek bilgi kaynaklarını

araştırma

içerisinde,

yapmayı

uygun

araştırma

becerilerini

becerilerinin

bir proje tabanlı

zaman ve diğer kaynakların
becerileri

kazandırır.

düzey düşünme

içinde yer almasında
oynar.

Proje

kazandırılmasında
yönetmek,

Newman'a

becerilerinin

öğrenme

yönetimi

sunar. Proje tabanlı
temel

amaç

özgün

olarak

ve güdüleyici

sağlar. Bağımsız

projede

kullanılan

araç gereç,

uygun uygulama

yapma gibi

(2005) göre, proje tabanlı öğrenme, öğrencilerde

geliştirilmesinde,

öğrencilerin

nasıl çözüleceğini

öğrenme

yönteminin

problem

becerilerin

üst

çözme görevleri

öğrenmesinde

öğrencilere

plan yapmak gibi yaşamsal

becerilerle birlikte grupla birlikte çalışma, teknolojiyi

bir

bireysel sorumluluk almayı içerir.

öğrencilere,

önemli yeri vardır. Kazandıracağı

bütçe hazırlamak,

artırıcı

ile proje düzenine

ve problemlerin
tabanlı

biçimde

gelişmesini

öğrenci olmak karmaşık görevlerin tamamlanmasında
İyi uygulanan

CD ve internet gibi bilgi

ve bilgi okuryazarlığını

bilgi okuryazarlığı

onların

yararlanırlar.

önemli bir rol

temel

becerilerin

başında bir toplantı

beceriler gelir. Bu yaşamsal

kullanma, kendi kendini yönetme,

tutumlar, eğilimler, inançlar, bilişsel süreç yürütme gibi becerileri kazandırır (Sönmez,
2010).

Proje tabanlı öğrenmenin

avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir

(Solomon, 2003;

Tamim ve Grant, 2013, Saban, 2013, NREL, 2002; Newman, 2005; Moursund,

1999;

Kandır vd., 2003);
i.
ıı.
111.

Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
Öğrenciler farklı kaynaklardan

araştırma yapmaya yönelirler.

Proje tabanlı öğrenme, farklı dersler arasında bağ kurarak öğrenme için fırsatlar
sunar.

iv.

Eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.

v.

Öğrencilerin, yaratıcılığını geliştirir.

vi.

Toplu şekilde çalışma ve aynı amaca yönelik öğrenme faaliyetlerine katılımı tesis
eder.

vıı.
vnı.

Hayat boyunca öğrenme isteğini meydana getirir.
Bilgileri yansıtma ve katılım gibi tek yönlü olmayan yolları öğrencilere önerir. Bu
sayede öğrenciler farklı hususlarda edindiği bilgi ve kabiliyeti hayatlarında
uygulama imkanı bulur.
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ıx.

Tercih etme, planlama, irdeleme ve gerçekleştirme erki edinir.

x.

Öğrencilere planlama analiz etme ve seçim yapma refleksi kazandırır

xı.

Öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlerle reel yaşam arasında bağ kurar.

xii.

Öğrencilere tecrübe kazandırır.

xiii.

Öğrenme hızları farklı olan öğrencilere uygulanabilir.

xiv.

Öğrencilerin inisiyatif ve karar alma güvenini artırır.

xv.

Öğrencilerin verim ve adaptasyonunu artırarak yeni bilgi ve projelere zemın
hazırlar

xvi.

Öğrencilerin aynı zamanda öğretmenleri konusunda da sorumluluk hissetmelerini
sağlar

xvii.
xviii.

Verileri bir araya getirme, analiz etme becerisi kazandırır.
Öğrencilerin gerek sözlü gerek yazılı iletişim kanallarını kullanma ve geliştirme
imkanı tanır.

xıx.

Öğrencilerin kazanma duygusuna sahip olmasını sağlar.

xx.

Öğrencinin özgüvenini artıracak bir tarzdadır.

xxi.
xxii.

Öğrenci zekasını çok yönlü olarak geliştirir.
Öğrencilerin öğrenim süreci ile reel yaşam deneyimleri arasında bağ kurmasını
sağlayarak bilgiyi yeniden analiz etme, sorgulama, sosyalleşme, uzlaşma gibi
yetenekler kazandırır.

xxiii.

Öğrencinin verim düzeyi, niteliği, becerileri hakkında aile ve okula önemli ipuçları
sağlar.

xxiv.

Öğrencilerin

olağan

yeteneklerini

geliştirmesini

ve

yetenek

kazanması

sağlanmaktadır (Gözütok, 2007).

Proje yönteminin üstünlükleri olduğu gibi bir takım zorlukları ve tehlikeleri de
vardır. Öğrenci sadece bilişsel düzeydeki etkinlikleri ya da amaca uygun olmayan
projeleri seçebilir. Bu yöntem kimi zaman bireyciliğe aşırı vurgu yapabilir. Kimi zaman
verilen probleme ilişkin malzeme bulunmayabilir. Kimi zamansa öğrenciler tarafından
yazılı materyali okuyup özetleme ya da aynen yazma olarak algılanıp uygulanabilir.
Ancak bütün bunlara rağmen ezbercilikten uzak bir yöntem olduğu için riskleri en aza
indirmeye özen göstererek kullanılabilir.
Proje temelli öğrenim süreci, öğrencilerin bilgi seviyesini artırmasının yanı sıra
manevi, etik ve estetik normlarının gelişmesine olanak sağlamaktadır (Gözütok, 2007).
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ehemmiyetli bir konudur. Öte yandan bu tür uygulamalar, bireyciliğe gereğinden fazla
meyil edilmesine yol açabilir. Bazen projelere cevap üretebilecek araçların mevcut
olmaması

durumu söz konusu olabilir. Bazen ise öğrenciler

ezber alışkanlığı

kırılmayabilmektedir. Fakat tüm bunların yanında ezberci eğitim anlayışını kökünden
değiştirme

hedefi

olan bu öğrenme

yöntemi

özenli

bir biçimde uygulanarak

kullanılabilir.
Projeler öğrencileri gereğinden fazla zorlayacak ve tecrübe gerektiren bir yapıda
olabilmektedir. Öte yandan bazı öğrenciler projelere ilişkin sunum ve seçim aşamasında
zorluk yaşayarak, grup çalışması konusunda çekingen olabilmektedirler.

Projeler

öğretmen gözetimini sınırlayacak ve öğrencinin bağımsız çabasıyla çok daha ilgili
olacağından öğretmenlerin

bu konuda kaygı hissetmesi

olasıdır. Diğer taraftan

öğretmenlerin öğrenciye bireysel olarak müdahalede bulunması, gözlemlemesi ve
değerlendirme yapması grup çalışması içinde çok da kolay olamayacaktır (Fleming,
2000).
Öğretmenler grup projelerinin çalışmaları esnasında öğrencilerin bireysel olarak
gösterdiği çabaları anlamakta güçlük çekecektir. Aynı zamanda proje için ulaşılan
kaynaklara nasıl ulaşıldığı sorusunun cevabını bulmak kolay olmayacaktır. Çünkü
öğrenciler, projelerini hazır projelerden ezber teşkil edecek şekilde yapabilir ya da başka
kimselere yaptırabilmektedirler. Dolayısıyla başarılı bir gözlem ve değerlendirmenin,
amaçlara uygun bir yetenek kazandırma işinin önü kapanabilmektedir (Fleming, 2000).
Benzer şekilde öğretmenin projeye müdahil olamaması, öğrencilerin heves ve azmini
kırabilmektedir.
Proje merkezli öğrenim sisteminin dezavantajları şu şekilde özetlenebilir (Kandır
vd., 2003; Railsback, 2002; Saban, 2013; Fleming, 2000; Solomon, 2003; Grant and
Branch, 2005; McGrath, 2002);
i.
ii.

Öğretmenin enerjisini çalabilir, öğretmeni zorlayabilir.
Öğrenmenin hızı yavaşlayabilir.

111.

Öğrencilerin bireysel çabasına kalan bir projenin hazırlanma süreci uzayabilir.

iv.

Proje sınırları saptanmazsa, konu fazlaca dağılabilir.
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v.

Proje, öğretmenin gözetimi olmadan gerçekleşiyorsa problemler baş gösterebilir.

vı.

Bireysel gelişim hedefi sosyal gelişmeye ket vurabilir.

vii.
viii.

Maddi açıdan gereğinden fazla yük teşkil edebilir.
Öğrenciler kabul edilebilir ürünlerin niteliği konusunda endişe duyabilir.

ıx.

Öğrencilerin grup içindeki problemlerinin tespiti ve çözümü zorlaşır.

x.

Proje için elzem olan araçlara ulaşılamayabilir.

xi.

Proje için gerekli araçların olmaması ve sınav kaygısı gibi etkenler projeyi
amacından saptırabilir.

xıı.

Öğrenciler proje için konu eksikliği yaşayabilir.

xiii.

Öğretmenler, öğrencilerinin proje için hazır olmadıklarını düşünebilir.

xıv.

Teknolojik araçların kullanılmasında yetersiz kalınabilir.

xv.

Alışılmışın dışında bir uygulama ve değerlendirme yabancılık çekilmesine neden
olabilir.

xvi.
xvu.
xv 111.
xıx.

Öğretmen denetimi azaldığından, öğrenciler başıboş bir tavır takınabilir.
Öğretmenler ellerindeki otoriteyi kaybetmek istemeyebilir
Öğretmenler öğrencilerine haddinden fazla inisiyatif verebilir.
Öğretmenlerin geleneksel öğrenim modeline olan alışkanlıkları yeni modele ket
vurabilir.

2.3.14. Proje Tabanlı Öğrenmenin Üst Düzey Beceriler Üzerindeki Etkisi
Proje tabanlı öğrenmenin üst düzey beceriler olarak yaratıcılık, problem çözme ve
akademik risk alma becerileri üzerinde etkilerinden söz edilebilir. Bu etkilenmeleri şu
şekilde ifade edebiliriz.
2.3.14.1. Yaratıcılık Becerisi Üzerindeki Etkisi
Birçok bilim insanı, problem çözmeyi yaratıcılığın merkezi olarak gören ve
sezgiselliği ön plana çıkaran yaratıcı teknikleri tercih etmektedir. Yaratıcılık, ana
noktada cevaplanması kolay olmayan sorunlar karşısında çözüm üretme davranışıdır
(Gürdal, vd., 2001). Problem çözme ile yaratıcılık arasında da ilişki bu arada başlar.
Karşılaşılan bir problemle karşı karşıya gelme yeteneğidir ( Sternberg ve Lubart 1999).
Bu yetenekler, farklı bakış açılarıyla bakabilmeyi sağlar (Erez, 2004).

Öğrenciler,

problem çözme adımlarında yeni bakış açıları ile daha önceden hiç keşfedilmemiş
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bilgileri hayal ederek, düşünme süreçlerini daha etkili yorumlamayı sağlar. Böylece,
zihinde canlandırmalar yapmayı, mecazi ve esnek düşünmelerini sağlar (Nosich, 2012).
Yaratıcılık becerisi pek çok kişi tarafından sadece yazarlar, müzisyenler, artistlerde
bulunan ve doğuştan kazanılmış nitelikler olarak ifade edilse de; herkesin yaratıcılık
kabiliyetine

sahip olması

düşüncesindedir.

Yaratıcılık,

günlük hayatta

yapılan

aktiviteler için çok önem taşır (May, 1998). Yaratıcı süreç; üç hipotez önermektedir.
Bunlardan ilk olarak, yaratıcı sürecin gizemli ya da akıl almaz olmadığı, aksine
tanımlanabilir ve insanlara kendi yaratıcılıklarını ortaya koymasını sağlayan öğretilebilir
olmasıdır. Diğer hipotez, yaratıcı buluşların tüm bilim dallarında benzerlik taşımasıdır.
Yaratıcılık, bilim insanına göre bir buluş, yazarlara göre ise bir esintidir. Son hipotez
ise; bireysel ya da grup olarak yaratıcı fikirlerinin birbiriyle benzerliğidir, gruplar
birbiriyle etkileşerek yaratıcı gizil güçlerini harekete geçirme süreçleri taklide dayanır
(Senemoğlu, 201 O).
Proje öğretimi; yaratma, uygulamaya geçirme ve bir şeyi ortaya çıkarma etrafında
şekil alır. Proje teslim süresi, bir haftayla sınırlandırıldığı gibi, birkaç dönem de kadar
sürebilir.

Bu durum projenin türüne göre değişiklik gösterir. Sıkı sıkıya bir çalışma

göstererek, yaratıcılık becerisi, iş birliği ve tecrübe gibi değişkenler kısaltılabilir
(Açıkgöz, 2009).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı

ile yaratıcı bir sınıf ortamını oluşturmak,

öğrencilerin özgüvenlerini geliştirme, gerçek ile kavramlar arasında ilişkilendirme,
disiplinler arası geçişler oluşturma, bireysel ya da işbirliği içerisinde çalışma imkanı
bulmalarına

imkan tanınır (Saracaloğlu,

2006). Dolayısıyla,

bu tür ideal sınıf

ortamlarında öğrenci, hazır olan bilgiyi almak yerine araştırma ve inceleme yaparak
ulaştığı bilgilerde sonuca varmakta, böylece birey için önemli bir basamak olan karar
verme süreci gerçekleşmiş olur (Baran ve Maska, 2009).
Proje tabanlı öğrenme ile öğrenci gündelik hayatta karşılaşılan sorunların çözüme
ulaştırmak

için ders diyaloglarının

ağılıkta olduğu, düşünme, problemi

çözme,

yaratıcılık, bilgi elde etme, sorgu, uzlaşım gibi faaliyetlerde bireysel ve grup çalışması
için zaman tanır. Böylece, yaratıcılığın ne kadar katkı sağladığı somut ürünlerle
meydana konmuş olur (Demirel, 201O).
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2.3.14.2. Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi
Demirhan

(2002)'

e

göre,

"Proje,

kendi

doğal

yapısında

bir

çalışmayı

sonuçlandırmak için gerçekleşen problemli bir hareket olarak ele alındığından projede
şu yorumlar yapılabilir.
i.

Bilginin pasif olarak alınmasına karşın eyleme geçerek sürece yön vermeyi
öngörmektedir.

ii.

Bilginin hatırlanmasından ziyade problemli bir durum üzerinde yoğunlaşma vardır.

111.

Problemli görüş vurgulanarak, ilkelerin problem üzerindeki ifadesinin önceliği açık
olarak belirtilir.

ıv.

Yapay oluşuma karşı problemlerin doğal oluşumu açık olarak ifade edilir" der.

v.

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin uygulama yapma, analiz ve sentez üst düzey
beceri hedeflerini gerçekleştirirken problem çözme becerilerinin kazanılmasına
katkıda bulunur. Öğrenciler, günümüzdeki argüman ve uygulamaya ilişkin olarak
bireysel ve grup çalışmalarının yanında bağımsız çalışmaları da gerçekleştirmekte
ve öğrenmeyi yapılandırmaktadır (Kandır vd., 2003).
Sönmez (201O)' a göre, "Projelerle geliştirilen öğrenme becerilerini şu şekilde sıralar:

ı.
ii.

Akademik beceriler; okuma, yazma, matematik, bilim, sosyal bilimler,
Düşünme becerileri; yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, mantıklı
düşünme, öğrenmeyi öğrenme,

iii.

Kişilerarası iletişim becerileri,

ıv.

Teknolojik beceriler"
Proje çalışması yaparken öğrenciler problem çözme ulaştıracak adımları göz önünde

tutup, problemi sırasıyla ve ne şekilde çözeceğine bağımsız bir şekilde kendi iradesiyle
karar vermektedir (Saracaloğlu vd., 2006).
Proje tabanlı öğrenme, temelinde kavramları ve bilimsel ilkeleri alan, öğrencilerin
problem

çözme

kabiliyetlerini

ortaya

çıkarmak

ve

geliştirmek

için

bilgileri

yapılandırarak, gerçekçi bir şekilde sonuca vararak kendi ürünlerini kendilerinin ortaya
koymalarına imkan tanıyan eğitim ve öğretim sistemi olarak değerlendirmedir (Simkins
vd., 2002).
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2.3.14.3. Akademik Risk Alma Becerisi Üzerindeki Etkisi
Genel olarak akademik risk alma: Karşılaşılan problemi çözüme ulaştırırken hatalı
yapma olasılığını göze alarak sıklıkla karşılaşılmayan savunma ya da net şekilde
çözümü

belli olmayan durumlara

ilişkin istekli olma durumudur.

Öğrenmenin

doğasında, bazı zamanlarda bazı riskleri alma söz konu olabilir. Herhangi bir konu ya
da bir sorun karşısında detaylıca araştırma yapmayı, fikir yürütmeyi ve edindiği fikirleri
başkalarıyla paylaşıp onlarla kritikler yaparak söylediklerine değer vermeyi ve netice
olarak da çözüm üretmeye yarar sağlayan şahsi olarak tecrübelerini arttıracak nitelikte
olmalıdır. Alışılmadık problemleri çözüme ulaştırmada veya yeni ürünler ortaya
çıkarmada çevrede yaşananları da öğrenmek için risk almak gerekir (Weiner, 1994).
Öğrenciler, gerçekleştirecekleri proje çalışmaları ile risk alma sürecindeki başarı ve
başarısızlık durumunu aynı anda deneyimlenir, böylece kendi yeterliliklerinin farkına
varıp, gözden geçirir ve karşılaştıkları zorluklara karşın sürekli uğraş halinde olmayı
kabul

ederler

(Küçükahmet,

2009).

düşüncelerini paylaşabildikleri,

Zihni

gelişimini

tamamlayan

öğrenciler,

olay perspektiflerini tartışabildikleri güvenli ortam

seçmelidir. Eğitim ortamlarının bu şekilde güvenilir olması öğretmenlerin misyon ve
sorumluluğundadır. Öğrenciler, özgün bir problem karşısında birçok çözüm önerilerinin
üzerine düşünmek teşvik edilmelidir (Çetin vd., 2014).
Akademik risk alma davranışı, öğrencilerin karasızlık yaşadığı düşünceleri aktarma,
soru sorma, yanlış yapma ihtimali göz önünde bulundurularak yeni şeyler öğrenme ve
öğretme, çözüm yolları olarak bir çok seçenek denemek için sarf ettiği çabayı gösterir
(İlhan vd., 2013).
Clifford (1991)' e göre, " Akademik risk alan kişilerin zor işleri tercih ettiğini,
başarısızlığa karşı tolerans gösterdiğini ve hata yapmaya karşı esnek stratejiler
geliştirdiğini ifade etmiştir. Risk alıcıların öğrenme ve ilerleme konusunda daha çok
mesafe kat edecekleri düşüncesinden dolayı zor görevlere istekli olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca risk alma, belirsizlik, hata ve kafa karışıklığı gibi olumsuz durumlara karşı
dirençli olmayı gerektirmektedir. Son olarak risk alıcılar kendi öğrenme yöntemlerini
izler ve ona göre daha verimli olabilmek için yeni stratejiler geliştirirler" ifadesi yer alır.
Proje

tabanlı

öğrenme

yaklaşımında

öğrenciler,

düşüncelerini,

bilgilerini,

varsayımlarını, elde ettikleri ile ilgili ne düşündükleri ve ne hissettiklerini özgürce
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tartışıp, eleştirebilirler. Öğrenciler,

süreci özenli bir şekilde organize ettikten sonra

çeşitli strateji ve metodlar konusunda risk almalıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2002).
Dışsal adapteyi sağlayanlar (yüksek not, takdir, övgü vb.) risk almayı, karmaşık
düşünmeyi azaltırken ve aynı zamanda öğrencilerin nitelikli davranışlarını da olumsuz
yönde etkilemektedir. Yapılan bazı araştırmalar, dışsal motivasyonun içsel motivasyonu
olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.

Bu bakımdan proje tabanlı öğrenme

yaklaşımında öğrenciler, kendi gayretleriyle bir ürün elde ettiklerinde içsel güdü
devreye girer. Bu yaklaşımda öğretmenlerin görevi, öğrencilerin rahat çalışabilecekleri
ortamı sağlamaktır (Mendler, 2000). Korkmaz ve Kaptan (2001)' e göre, "Proje tabanlı
öğrenme yaklaşımı, yaratıcı düşünme becerilerini ve olumlu risk alma davranışlarını
geliştiren bir yapıda olduğu söylenebilir" şeklinde ifade eder.
2.3.15.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Değerlendirme

Proje tabanlı
kavramadıklarının

öğrenmede

değerlendirme,

öğrencilerin

bir konuyu

kavrayıp

tespiti için yapılmamakta; öğrencilerin iş birliği içerinde olup

olmadıklarını, karşılaşılan sorunlarla baş edip edemediklerini konuya ilişkin açık uçlu
sorular belirlemediklerinin gelişimi değerlendirilir (Turgut ve Baykul, 2012). Böylece,
tek tek öğrenciler, öğrenci grupları veya bütün bir sınıf değerlendirmenin birimlerini
oluşturur.

Değerlendirmenin

ilk basamakları öğretmenler, aynı yaş grubundaki

arkadaşlar ve uzmanların geri bildirimi şeklindedir. Yani değerlendirme türlü formları
içerir. Bunun sebebi, öğrencilerin geçmişte yaşadıkları ve sahip olduğu beceriler
benzerlik gösterse de birbirlerinden epey farklı yanlarının olmasıdır (Açıkgöz, 2009).
Bu dönütlerin bilgi ve pratikte yararları çoktur. Fakat öğrencilerin kendi kendini
değerlendirmeleri ve soruların cevaplarını kendilerinin vermesi en iyi değerlendirme
olarak görülmektedir (Demirel, 201O). Değerlendirme sonunda da hedef, iyi bir puan
almak için değil; öğrenmeyi öğrenme becerisini kazandırma amacındadır (Vaiz 2003).
Değerlendirmenin boyutunda; yazma işleri (resmi okul veya ev ödevleri ve resmi
olmayan kaynak ve dergiler), gözlemler, (grup etkinliklerinin ve bireysel çalışmaların
gözlenmesi) sunumlar, enformel tartışmalar ve sorular, proje tanımları ve final ödevleri
olabilir (Yurtluk, 2005). Değerlendirmenin en önemli özelliği,

yalnızca aktiviteler

sonucu ortaya çıkan ürünü değerlendirme değil, bunla birlikte ortaya konulma sürecini
de ele alır. Bu bakımdan ürün ve sürecin birlikte değerlendirmeye alındığı yapıdır
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(Yalın, 201O). Proje tabanlı öğrenme paradigmasında yalnızca öğretmenin öğrencileri
değerlendirmesi

söz

konusu

olmamakta,

öğrencilerin

de

kendi

kendilerini

değerlendirme imkanı tanır. Değerlendirme, öğrencilerin soruları cevaplarken neyi ne
şekilde ve nasıl anlayacaklarına

yardımcı olur (Demirel, 2013). Sınıf ve okul

yaşantılarının dışında ihtiyaç duyulan, günlük yaşamdaki becerilerin ortaya konulması,
gelişmesi ve belgelendirilmesine

de ilişkindir. Söz gelişi öğretmenler, işbirlikçi,

karmaşık problemleri çözme kabiliyeti, doğru karar verme yetisi, etkin ve güzel
sunumlar gerçekleştirebilmeye dayanan davranışlar da değerlendirme kapsamındadır
(Doppelt, 2003).
Tekin, (2008)' e göre, proje tabanlı öğrenme yönteminde; bir takım değerlendirme
tarzları mevcuttur. Rubrik, kendini tanıma ve değerlendirme, yaşıtları değerlendirme
formları, portfolyo gibi yöntemlerle faaliyetler değerlendirilebilmektedir. Portfolyolar
(bireysel gelişim dosyaları), sistematik bir biçimde öğrencinin gelişimini özetleyen
dosyalardır. Rubrikler öğrencini verimini performans gelişimi ve performans düzeyini
saptamak için kullanılan değerlendirme araçlarından birisidir. Bu tür değerlendirmeler
ile öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki başarısı saptanmış olmaktadır. Dolayısıyla
öğrencinin izlediği yol, anı;Jliz tarzı, düşünme ve sorma tarzı, bilgiyi işleyiş tarzı gün
yüzüne çıkmış olur (Korkmaz ve Kaptan, 2001). Öte yandan sağlıklı bir değerlendirme
)

için okul ödevleri benzeri yazılı kaynaklardan, proje sunumlarından, tartışmalardan ve
gözlemlerden faydalanılmalıdır (Yurtluk, 2005).
Proje merkezli
yöntemlerine

öğrenme tarzının değerlendirme

kıyasla

oldukça

farklılık

aşaması geleneksel öğrenim

göstermektedir.

Değerlendirme

aşaması

geleneksel öğrenimin tarzının aksine, çalışmanın başından sonuna kadar gelişen tüm
süreçleri kapsamaktadır.
imtihanlar

öğrencinin

Geleneksel

öğrenim tarzında

gelişiminin

gözlemlenmesi

ve

dönemsel olarak yapılan
öğretmenin

müdahalesini

yavaşlatacağından, proje merkezli öğretim tarzı ile değerlendirme ve gözlem sürece
yayılmaktadır. Dolayısıyla değerlendirme süreci ürünün değerlendirilmesini takiben
ürün ile süreç arasındaki bağın beraberce değerlendirilmesini olanaklı kılmaktadır. Öte
yandan öğrencilerin kendi niteliklerini ve akranlarını değerlendirmesi, aile ve öğretmen

-

merkezli değerlendirme sürecine öğrencilerinde aktif olarak dahil olmasını sağlamıştır
(Yurtluk, 2005).
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2.3.16. Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemine Yönelik Öneriler
Proje tabanlı öğrenme yöntemi ile ilgili zorlukları ya da minimuma indirmek
mümkündür. Projeyi uygulamaya az zaman olsa bile ana konular mutlaka işlenmelidir.
Yapılan

etkinlikler

yönlendirilmesine

eğitimin

olanak

içeriğine

verilmemelidir.

göre

planlanmalı,

Öğrenciler,

eğitimin

bir projeyi

içeriğinin

seçerken

ve

uygularken, projenin amacının program ve performans standardına bağlı olmasına
dikkat etmelidirler. Projeyi uygulamak için bir zaman çizelgesi oluşturulup, öğrencilerin
yeni bilgi ve tecrübeleri ile proje etkinliklerine bir yapı oluşturmak için gereken zaman
tanınmalıdır. İş birliği gerektiren projeler uygulanırken öğrenciler arasında iş bölümü
yapılmalı, öğrencilerin plan ve uygulamaları belirlemelerine destek olunmalıdır. Bu
şekilde proje içinde yer alan herkesin önemli tecrübe ve kritik becerileri kazanabilir ve
bilgi sahibi olabilirler. Mesela; grupta bulunan bireylerin her biri görüşmeci olabilirken
bir kısmı rapor yazabilir, bir kısmı da proje sonunda oluşturulacak sunumda görev
alırlar. Kaynakları paylaşabilmek için de diğer öğretmenlerle iş birliği yapılmalı, diğer
sınıfların yaptığı projeler de göz önünde bulundurulmalıdır (Railsback, 2002).
Railsback, (2002)' e göre, "Proje çalışmalarındaki güçlüklerin ortadan kaldırılması
için alınabilecek önlemleri:
'

ı.

Proje tabanlı öğrenme yönteminin dersin, ünitenin, konunun öğrenme sonuçları için
uygun bir öğretim yöntemi olup olmayacağına karar verilmelidir.

ıı.
iii.

Okuma ödevleri ve projeler öğrenme sürecinde birbirini tamamlamalıdır.
Sınıfta geçirilen ders saatinin ne kadarının proje çalışmasına ayrılabileceği
belirlenmelidir.

iv.

Gruplar dört kişi ile sınırlandırılmalıdır. Mümkünse üç kişi olmalıdır. Küçük
gruplar bireylerin daha fazla sorumluluk yüklenmelerini

sağlar, öğrencilerin

öğrenme yaşantıları artar.
v.

Öğrencilerin projeye eşit olarak katkı getirmesi önemlidir. Bu nedenle arkadaşların
değerlendirme çalışmalarının yapılması öğrencilere geri bildirim sağlar.

vi.
vıı.
viii.
ix.

Proje hedeflerinin olağan müfredat ile uyum içinde olmalıdır.
Faaliyetler müfredatın içeriğini değil, müfredatın içeriği faaliyetleri belirlemelidir.
Öğrencilere yeni yetenekler ve yeni teknolojik beceriler kazandırılmalıdır.
İş bölümüne zemin hazırlayacak projeler ortaya koyulmalı, sorgulayan bireyler
oluşturabilmek için sıkı bir planlama yapılmalıdır.
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x.

Projenin faaliyet sürecini belirten zaman tablosu hazırlanmalıdır.

xı.

Öğretmenler arasında kaynak paylaşımı olmalı, öğrencilerin sınıfları arasında iş
birliği oluşturacak projeler tasarlanmalıdır.

2.4.

Türkçe Öğretimi
Dil, en genel tanımıyla insanlar arasında iletişim sağlayan doğal bir araçtır. Dil,

bireyin tüm yaşamı boyunca çevresinde bulunan dünyayı anlayıp algılama ve kendini
ifade eme aracıdır. Dil, insanı diğer canlılardan ayıran ve güçlü kılar. İnsan, dil ile
düşünür, üretir, bilgi ve birikimlerini diğer insanlarla paylaşır. İnsanlar, kültürler ve
kuşaklar arasında dil köprü görevi görür. Gelişim ve gelişmelere süreklilik kazandıran
dildir (Polat, 2006).
Dilin sahip olduğu bu özellikler, ana dili öğretimine değer verilmesi gerektiğini de
gösterir. Dil eğitiminin temel hedefi, bireyin düşünme ve temel becerilerini güçlendirir.
Bu nedenle tüm ülkelerde öncelikle ana dili eğitimine büyük özen gösterilir. Dil,
kültürün en temel unsurudur ve insanlar arasında iletişimi sağlayan, insanları birbirine
yakınlaştıran güçlü bir araç olduğu için, gelişmekte olan çocuk ve gençlere Türkçenin
iyice öğretilmesi gereklidir (Aydın, 20 I O).
Türkçe öğretimi, öğrenme alanları olan dinleme, konuşma, yazma, okuma ve görsel
sunu bir bütün olarak ele alır. Bunun yanında anlama, düşünme, sınıflama, sıralama,
sınıflama gibi temel düşünme becerileri ve sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin
etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme

gibi üst düzey düşünme becerilerinin

geliştirilmesi için düzenlenmiş Türkçe dersi eğitim düzeneğidir (MEB, 2009). Çocuk,
dünyaya geldiği andan başlayarak "dinleme" kanalıyla ilk eğitimini almaya başlar.
Büyüdüğü zaman çevresiyle iletişim kurması için, dinleyerek öğrendiği kelimelerle
konuşmaya başlar ve yine öğrendiği ifade kalıplarını kullanır. Bu iletişimi kurmak için,
düşünürken, cevaplarken, yorum yaparken ve düşlerken sürekli dili kullanır. Yer aldığı
toplumun kullandığı dilin yardımıyla birçok bilgi öğrenir, yani her türlü yaşantısı eğitim
ve öğretimi dille sağlanır (Özden, 2003).
Bireyin dili doğru ve etkili kullanması, zihinsel gelişim sürecinde amaçlanan
zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmasını sağlar. Türkçe eğitimi, meslek hayatına
hazırlanan öğrencilere kendini ifade etme, tartışma, problem çözme, girişimcilik,
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arkadaşlarıyla iş birliği yapma gibi yaşamsal önemi olan becerilerin kazandırılmasında
ve diğer tüm değerlerin de temel çizgisini oluşturan temel bir disiplindir (MEB, 2005).
Ana dili eğitimi, bireyin hayatı boyunca devam eden bir dizi etkinlikler zinciridir.
Anadili eğitimi kişinin okuduğunu ve dinlediğini anlayabilmesi, kendi düşünceleri ifade
edebilmesi, o dilin kurallarına edebiyatına ve daha sonrasında dünya edebiyatına hakim
olabilmesi ve bunlardan haz alabilmesi, edebiyat kanalıyla gerek kendi kültürünü
gerekse dünya kültürlerini tanıyıp, öğrenebilmesi için gerekli bir eğitimdir. Anadili
eğitimi çok yönlü bir süreçtir. Okuduğunu kavrayabilme, dinlediğini kavrayabilme,
dilbilgisine hakim olma, yazı ve söz ile ifade edebilme, edebi eserlerin ve sanatın
normlarına aşina olma gibi birçok yönü bulunmaktadır (Bacanlı, 2006). Belirlenen bu
amaç ve işlevlere baktığımızda; ülkemizde ilkokul çağından yükseköğrenim almış
kişilere

kadar her yaştaki

insanda,

Türkçeyi

kullanma

açısından

eksikliklerle

karşılaşılmaktadır. Anlatım, yazım ve imla bakımından rastlanan birçok hata ve
yükseköğrenim gören gençlerin büyük oranı bile önemli anlatım ve dil hataları
görülmesi bu amaç ve işlevlerin uygulanırken birtakım sorunlar olduğunu gösterir. Bu
nedenle bu konuya itina ile eğilmek gerekir (Sönmez, 2006).
Ünal

ve

Ada

anlayamadığından,

bu

konuyla

ilgili

olarak,

"Türk

gençliğinin

okuduğunu

anladığını sözlü ve yazılı şekillerde ifade edemediğinden aklı

başında herkes şikayetçidir.

Her yıl bölüme, Türk dili ve Edebiyatı Bölümü okumak

üzere gelen öğrencilerde de aynı durumun görüldüğünü, kelime serveti bakımından
yetersiz, cümle kurma yetisi düşük, kendisine öz güveni olmayan ve beceri yönü düşük,
mecazları ve nüansları zor kavrayan bir nesil söz konusudur" (Ünal ve Ada, 2004).
Türkçedersi, öteki dersler gibi bilgi değil, bir ifade ve beceri değildir. Türkçe dersi,
öğrencinin zihin ve ruh gelişiminde önemli bir role sahiptir. Dil eğitimin sistemli olarak
başladığı ilk yer olan ilköğretim okullarında çocukların ilk kazanımları dili etkileşimli
ilişkiler sürecinde kullanabilme, yani dilin uygulamasını gerçekleştirme olanağına sahip
olmalıdır. Dilin bu etkin kullanımı ile öğrenciler, yeni sözcükler kazanarak, söz
dağarcıklarını geliştirmekte, daha önce bulunan pasif kelimeleri etkin hale getirerek
onların unutulmasını engellemekte ve dilbilgisi kurallarını doğru biçimde uygulamayı
öğrenirler. Bu nedenle ilk sistemli ana dil eğitiminin verildiği ilköğretim okullarında bu
eğitime dikkat edilmeli

ve bu eğitim

çağdaş yaklaşımlar

programlarla da desteklenmelidir (Aydın, 201O).
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ışığında hazırlanan

2.4.1.

Türkçe Öğretiminin Amaçları ve Yararları

MEB, (2005)' e göre, "Türkçe öğretimi, çocuğun ana dilinin sözcüklerini
öğrenmesinde en çok etkisi olan faaliyettir. Türkçe öğretimi bütün öğretim kademlerinin
en önemli cephesini teşkil eder. Üniversiteye gelene kadar, ilkokuldan itibaren bütün
kademelerde Türkçenin öğretilmesi esastır. Türkçe öğretmenin en temel amacı, bireyi
Atatürk İlke ve İnkılapları ekseninde, açık fikirli, sorgulayan bir bakış açısına sahip,
aktif, girişimci ruhu olan, bilgiyi etkin bir biçimde yaşamına geçiren, Türkçeyi etkin ve
başarılı bir şekilde kullanan geleneksel değerlerle, yeniliği harmanlayabilen bir yapıda
yetiştirmektir.
Türkçe öğretmenin amacı; öğrencilerin yaşamı süresince kullanacağı dili etkin bir
biçimde kullanmalarını,

okuma, yazma ve dinleme yeteneklerini

geliştirmelerini

sağlamaktır. Dolayısıyla sosyal kabiliyetleri gelişkin, aktif, girişimci, okuma-yazma,
eleştirel bakma alışkanlığı olan, sosyal yönlerinin yanında duygusal zekası da gelişkin
olan bireyler yetiştirmektir (İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu,
2009).
Sonuç olarak; Türkçe dersinin en temel amacı: okuma sevgisi ve dil bilinci
aşılamaktır. Bu durumda, bireyin okul hayatından sonraki süreçte de okumayı devam
ettirebilmesi için okul hayatında okuma sevgisi ve dil bilinci kazanmış olmasıyla yakın
ilişkilidir. Çünkü, okumak ve öğrenmek

hayat boyu gereklidir.

Türkçe dersi,

öğrenmenin, öğretmenin okulla sınırlı kalmaması, okul sürecinden sonra da öğrencilerin
okuma alışkanlığının sürdürülmesi ve bilgiyi arayıp uygulanabilmeleri sağlandığında
ancak amacına ulaşılabilir (Sever, 2011 ).
MEB, (2005)' e göre, "Türkçe Öğretim Programının genel amaçları:
i.
ıı.

Öğrencilerin Türkçe dilini sevmelerini ve benimsemelerini sağlamak
Öğrencilerin etkin bir biçimde
düşünme, bilgiyi sınıflandırma, kavramsal düşünme
hl
tarzı oluşturma, analiz ve sentez yapabilme gibi zihinsel yeteneklerini geliştirme.

ııı.

Okuma yeteneği ve alışkanlığı kazandırarak öğrencilerinin kelime darağacını
zenginleştirmek

iv.

Öğrencilerini bilimsel normlara uygun, yapıcı, sorgulayıcı, yardım ve işbirliğine
uyumlu, kendine güvenen, aktif bireyler olarak yetiştirme.

v.

Bilgiye araştırma, keşfetme ve bilgiyi sentezleme refleksi kazandırma
71

.cl

vı.

Bilgiye erişme ve bu bilgiyi reel yaşam geçirebilme, bilgi üretebilme yeteneği
kazandırmak

vii.

Bilgi ile ilintili olan teknolojileri kullanmayı öğretmek, metinler arasında anlam
bağı kurma yeteneği kazandırmak.

viii.

El bilgi ile bilgi arasındaki sınırı başarılı bir biçimde aşılamak.

ıx.

Öğrencilerin aynı zamanda kişilik ve sosyal varlığına olumlu müdahalelerde
bulunmak

x.

Geleneksel değerlere, etik konularına, milli duygu ve düşüncelere, sanatsal
değerlere önem veren bireyler yetiştirmek

xi.

Çeşitli araçlarla gerek Türk gerekse dünya kültürüne öğrencilerini aşina hale
getirmek

xii.

Okuma yazma alışkınlığı ve edebiyat sevgisi aşılamak.

Programda belirtilen bu amaçlardan yola çıkılarak Türkçe dersleri, öğrencilerin ulusal
bütünlüğümüzün temel taşı olan dilimizi benimseyen, dilimizi konuşma ve yazma
kurallarına hakim olarak kendini en iyi şekilde ifade edebilen, iletişim becerileri ve
yorumlama, analiz etme gücü ilerlemiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda
seviyesine uygun eserleri okuyan ve yorumlayabilen, entelektüel, bilgiye ulaşma
yolunda iletişim becerilerini kullanan, yapıcı, yaratıcı, hoşgörülü, ulusal ve evrensel
değerlere yabancı kalmayan, milli, manevi, ahlaki değerlere, insan haklarına duyarlı
bireyler olmalarını hedeflemektedir.
2.4.2.

Türkçe Öğretiminin İlkeleri

Türkçe öğretimi ile öğrencilerin kelime haznesi geliştirmek, Türkçeyi bilinçli,
özenli ve güvenli kullanmalarını sağlamak, Türkçenin kurallarını onlara sezdirmek,
okuma, konuşma, yazma, dinleme becerisi ve alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlar.
Kazandırılan bu temel öğrenme ürünlerine bakıldığında ise, Türkçe dersinde hedeflenen
davranışların

bir kısmı bilişsel alanla ilgili beceriler ile ilgiliyken, birçoğu da

psikomotor becerilerdir (Yangın, 2005). Türkçe öğretiminde programda belirlenen
hedeflere ulaşabilmek için belli dil öğretim ilkelerine uyulması temele alınmalıdır.
Demirel (2013)' e göre: "Aşağıda kısaca açıklanan bu ilkeler öğretim etkinliklerini
düzenlerken sürekli dikkate alınmalıdır:
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Dört temel dil becerisinin birlikte öğretilmesi: Dil dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Dilin iletişimde bir araç olmasını
öğretirken bu temel becerilerle beraber öğretilmesi gereklidir. Son zamanlarda dört dilin
becerisinin birlikte öğretildiği tümleşik beceri de beşinci bir alan olarak kabul
edilmektedir.
Ana dil öğretiminin doğal bir ortamda yapılması: Çocuk dilin kurallarını bilinçli bir
şekilde değil, ailede dili kullanarak doğal bir yolla kültürlenerek öğrenir. Okula
başladığı zaman dil kültürlenmesi planlı, programlı ve kasıtlı olarak yapılır. Okulda
soyut dil kurallarını ezberleme ya da dil çözümleri yapmak yerine dili kullanmayı doğal
bir ortamda öğrenmenin sürdürülmesi gerekir.
Türkçe öğretiminde bütün derslerden yararlanılması: Okullarımızda her derste dinleme,
konuşma,

okuma ve yazma becerileri

kullanılmaktadır.

Bu nedenle temel dil

becerilerinin geliştirilmesi, doğru kullanılması sadece Türkçe dersinde değil bütün
derslerde olmalıdır. İyi bir ana dil eğitimi öğrencilerin akademik başarılarını da olumlu
yönde etkileyecektir.
Anadilin kurallarının öğretiminde tümevarım yaklaşımının izlenmesi: Dil öğretiminde
tümevarım yaklaşımı kullanılması

beklendiğinde öğrencilere çok sayıda örnekler

verilerek kural genellemesine gidilmelidir. Dilin doğal bir ortamda öğretilmesinin
gerekli olduğu ilkesi de bu yaklaşımı desteklemektedir. Doğal ortamda dil kuralları
verilmemekte, çok sayıdaki örneklerle dilin etkin kullanımı sağlanarak kurallara
geçilmektedir.
Temel dil/becerileri ile öğretim etkinliklerinin ilişkilendirilmesi: Dil öğretiminde dil
becerilerini ayrı olarak değil bir bütün halinde geliştirmek temel alınmalıdır. Öğretim
etkinlikleri de bu becerileri geliştirmeye yönelik olmalıdır. Sözgelimi bir metin
işlendiğinde, dinleme, okuma, konuşma, yazma becerileri birlikte kullanılmalıdır. Bu
şekilde kazandırılan

tümleşik

beceri öğrencilere

zengin

bir öğrenme yaşantısı

kazandıracaktır.
Konuların seçiminde tematik bir yaklaşımın izlenmesi: Türkçe öğretiminde konuların
seçimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilerek Fen Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler derslerindeki konular doğrultusunda seçilmektedir.
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Dil becerilerini geliştirmede çoklu ortamın sağlanması: Türkçe öğretiminde temel dil
becerilerini geliştirirken farklı araç ve gereçlerden yararlanılmalıdır. Bunlar arasında
bilgisayar, video, televizyon, tepegöz gibi göze ve kulağa seslenen araçlar Türkçe
öğretiminde etkin olarak kullanılmalıdır. Tiyatro ve drama çalışmaları, kaynak kitaplar,
dergiler, okuma kitapları, roman ve öykülerin yer aldığı basılı malzemeler Türkçe
öğretiminde etkili olarak kullanılmalıdır."
Türkçe dersinde bu ilkelerin yanında çevre özelliklerine de önem verilmelidir.
Türkçenin sadece bir bilgi .dersi olmadığı, ifade, beceri ve alışkanlık eğitimi olduğu,
çalışmaları öğrencilerle planlanması ve devamlı değerlendirme ve öğrencilerin bireysel
farklılıkları göz önünde bulundurulması gibi ilkelere de uyulmalıdır (Sever, 2011).
2.4.3.

Türkçe Öğretiminde Temel Beceriler

Öğrenciler okuma, yazma, konuşma, yazma gibi becerileri zenginleştirmeye dönük
faaliyetleri kapsayan Türkçe öğretimi bir bilgi dersi olmaktan çok bir beceri ve
alışkanlık aşılama dersidir (Sever, 2011). Türkçe dersi öğretim programında yer alan
hedef ve kazanımlarda, temel becerilerin zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Programda
yer alan bu temel becerilerin bir ders yılı süresine kullanabileceği gibi sekizinci
sınıfında veya yaşam boyu kullanabilecek temel beceriler olduğu dile getirilebilir
(MEB, 2005). Türkçe Öğretimi içerdiği kazanımlarla bu temel becerilerin gelişmesine
olanak sağlamalıdır. MEB, (2005)' e göre, "Ulaşılması beklenen temel beceriler
tarafından yayınlanan İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programında
şu şekilde açıklanmıştır:
ı.

Dili başarılı ve etkin kullanma

ii.

Sorgulayan bir düşünme tarzı,

ııı.

Aktif, yenilikçi, yaratıcı düşünme,

ıv.

Gerek sözlü gerekse yazılı iletişim kurabilme,

v.

Sorun giderebilme yeteneği,

vi.

Araştırmacı bir ruh,

vıı.

Karar alma yeteneği,

viii.

Bilgi teknolojilerini kullanma,

IX.

Katılımcı ve girişimci bir tarz,

x.

Bireysel ve toplumsal normlara önem verme,
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xı.

Estetik yargılar geliştirebilme,

xii.

Milli, manevi ve evrensel değerle bağlı ve saygılı olma.

Türkçe

dersi

yeteneklerini

öğretim

dilbilgisi

oluşmaktadır.

müfredatı

kuralları

kaba

hatlarıyla

uyarınca

Bu alanlar birbirleri

arasında

okuma,

öğrenme

ve

bir bütünlük

yazma,

uygulama

konuşma

alanlarından

arz etmektedir.

Öte yandan

hepsi tek başına üzerinde durulması gereken alanlardır. 2005 yılında yayınlanan taslakta
Türkçe dersinin programı

içerisinde temel unsurlar bu alanlardır.

Türkçe dersi okuma,

yazma, konuşma dinleme ve tüm bunları iyi bir biçimde öğrenilmiş
çerçevesinde

yapma eğitimi olarak nitelendirilebilir.

Dil, temel dil becerilerinin
çağdaş

dil eğitimi

öğrencilere
becerilerini

fonksiyonel

çalışmalarında

dil becerilerini
kazanmak

ve anlatma becerileri

gibi Türkçe

kazandırmaktır.

Çünkü

ve başarıyla uygulamaktır.

beceriler de denmektedir

Bütün

eğitiminde

amaç,

bir dili

de temel

öğrenmek,

temel

dil

Temel dil becerileri, genelde anlama
Anlatmaya

dayalı

dayalı beceriler okuma ve dinlemedir.
alıcı beceriler,

konuşma

Bu

ve yazmaya verici

(MEB, 2005).

dinleme, yazma ve okuma olarak adlandırılan

insanların

günlük

hedeflediği

tüm aktiviteleri

hayatta

alma ve bilgiyi aktarmanın

başta

iletişim

kurmak

olmak

kapsar. Bu temel becerilerin

bu dört temel dil becerisi,
üzere

"dil"

ile yapmayı

bireye kazandırdıkları,

bilgiyi

da doğru yollarıdır. Dil eğitiminde en önemli hedef okuma,

yazma, dinleme, konuşma becerilerinin
olarak düşünmek,

meydana gelmektedir.

olmak üzere iki ana kolda ele alınmaktadır.

okuma ve dinleme becerilerine

Konuşma,

bütünlüğünden

olduğu

beceriler ise konuşma ve yazma, anlamaya
bağlamda

dilbilgisi kuralları

birbiriyle

kazandırılmasıdır.

ilişkilendirerek

kazandırılması

Fakat bu becerileri bir bütün
sağlanmalıdır

(Demirel ve

Şahinel, 2006).

2.4.4.

Öğrenme Alanları

Türkçe dersi öğretim programı okuma, dinleme, konuşma, yazma temel dil
becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanıdır. Bireylere dil öğretiminde, anlama ve anlatma
becerilerinin kazandırılması esas amaç olup okuma, konuşma, yazma ve dinleme gibi
dil becerilerinin

bütününün

bir denge içerisinde oluşturulması

ve geliştirilmesi

amaçlanmaktadır. Zira öğretimin amaçlarını, bu dört faaliyet alanı sarar. Böylece,
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birçok ortak noktaları bulunmakla beraber, özgün nitelikleri olan etkinliklerdir (Sever,
2011). Okuma ve dinleme anlama becerisine, konuşma ve yazma ise anlatma becerisine
dayalıdır. Kazanılan herhangi bir beceride herhangi bir şekilde eksiklik yaşanırsa bu
durum diğer becerileri de etkilemektedir. Bu nedenle her beceri beraberinde bütünleşik
dil becerilerini oluşturmak ve geliştirmek üzere öğretim sürecinin başlangıç noktasıdır
(Demirel ve Şahinel, 2006).
Bu beceriler öncelikle, anlamaya ilişkin olan okuma ve dinleme becerilerini
geliştirmeye sonra da anlatma becerisine ilişkin konuşma ve yazma becerilerinin
gelişmesi şeklinde ardışıklık ilişkisine bağlıdır. Zira, bir şeyler söylemek için konuşma
ve yazma becerilerini geliştirmek gerekir. Öncelikle Türkçe öğretiminde anlatmanın
yolu, anlamadan geçer. Dolayısıyla anlamak için bir dizi dinleme ve okumaya ihtiyaç
duyulur. Bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra anlatabilme gündeme gelir. Anlatma da
konuşma ve yazma gibi öğrenme alanlarından oluşur (Cemiloğlu, 2009).
Okuma;

Kavcar vd., (2003)' ın ifadesiyle okuma, "Bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri,
noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama süreci" dir (Kavcar
vd., 2003). Okuma, kelimeleri çeşitli duyularla algılama, algılananı anlamlandırıp
yorumlama, kavramaya dayalı zihni bir faaliyettir. Böylece zihinsel gelişime büyük
fayda sağlayan bir beceri alanıdır (Sever, 2011).
Okuma alanıyla ilgili programda, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeye
ilişkin önce okuma şartları sağlamak gerektiği üzerinde durulmalıdır. Bu doğrultuda
okumaya hazırlık yapma, okumanın amacını belirtme, amaca uygun metodu seçme,
dikkatini okumaya verme ile ilgili kazanımlar söz konusudur. Arkasından, öğrencilerin
okuduklarını anlama ve anlam yükleme becerilerine yönelir. Bu hedef doğrultusunda,
önceden sahip olduğu bilgileri kullanma, görsel materyallerden yararlanma, zihinde
hayal etme, kıyaslama, neden-sonuç ilişkisi, sınıflandırma, değerlendirme, özet gibi
birçok zihni becerileri geliştirmeye yönelik kazanımları sıralar. Ek olarak da eğlendiren,
bilgilendiren, aktaran, sorgulayan ve serbest okuma sağlayan kazanımlar da yer alır
(MEB, 2009).

MEB' de İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzunda okumanın
tanımı: "Okuma, ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin
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tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi ve anlamlandırma sürecidir" şeklinde yer alır
(MEB, 2006). Öğrenciler, okuma becerisi sayesinde, çeşitli kaynaklardan yararlanarak
edinilen bilgi, durum ve deneyimlerle karşılaşır (MEB, 2006).
Okuma becerisini geliştirmek, türlü aktiviteler gerektirir.

Bu aktivitelerde yer

alan metinlerin seçiminde, Türkçeyi tüm zengin yönleriyle ve doğru bir şekilde
yansıttığı için daha çok dikkat gerektirir. Metinlerin ne şekilde olması gerektiği,
detaylıca bütün özellikleri programda yer alır. Programda, okuma şartları, okunan
metinleri arılama ve çözümleme, okunan metinleri değerlendirme ve okumanın bir
alışkanlığa dönüşmesine ilişkin çeşitli kazanım ve faaliyetler haline dönüştürülmesine
yönelik olarak çeşitli kazanım ve etkinlikler yer alır. Bunun yanı sıra, söz dağarcığını
zenginleştirmeye ve araştırmaya ilişkin başlıklar, tüm dil becerilerini önemli derecede
kapsar (MEB, 2006).
Dinleme;
Dinleme, konuşma yapan ile iletişime geçmek amacıyla, ona etkili şekilde verilen
mesajı alarak yorumlar. Dinleme/izleme, iletişim ve öğrenmenin asıl adımlarından olup,
verilmek istenen mesajı doğru bir şekilde anlayıp, yorum yapma ve değerlendirmedir
(Demir, 201O). Konuşma, okuma veya sesli olarak okuma, karşı tarafa aktarılmak
istenenin anlayabileceği şekilde izah etme olarak ifade eder( Özbay, 2005). İşitilenleri,
daha önceden sahip olduklarımızla kıyaslayarak yapılandırıp anlama olarak düşünür
(Calp,201 O).

Demirel ve Şahinel, (2006) ise, "Dinleme, konuşan kişinin vermek

istediği mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana karşı tepkide
bulunabilme etkinliğidir."
Dinleme/izleme alanı ile ilgili programda öncelikle dinleme kurallarına ağırlık
verilmelidir. Amaçları, dinleme kurallarını uygulama, anlama ve çözüme ulaşma, söz
dağarcığını zenginleştirme,
Öğrenci

seviyelerine

etkin dinleme alışkanlığı kazanma, değerlendirmedir.

ilişkin olarak oluşturulan

kazanımları,

uygun aktivitelerle

destekleyerek uygulamaya koyma, itkin iletişim kurarak toplumsal hayatta aktif olan bir
dinleyici rolüne sahip olur. Böylece öğrencilerin etkin iletişim kurma kabiliyetleri
gelişecektir.
Bu nedenle dinleme sürecinde hedefe ulaşma için yapılan tüm dinleme
faaliyetleri değerlendirmeye alınmalıdır. Bunun yanı sıra programda da öğrencilerin
77

,ı

kullandıkları tüm dinlemeyi değerlendirmeye alan kriterler ve formlar yer alır. Bütün bu
kriterler ve formlar, dinleme sürecini çok verimli hale getirecek ve öğretmene de
objektif bir değerlendirme fırsatı tanıyacaktır ( Güneş, 2007).
Konuşma;
Konuşma öğrenme alanı, öğrencilerin yaşadıkları çevre ile sürekli iletişim halinde
olmaları, iş birliği içinde çalışarak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmek
için çok önem taşır. Bu sebeple öğretmenler, öğrencilerin çeşitli aktivitelerde söz
almalarını teşvik ederek öğrencileri çalışmalara dahil etmelidir. Dolayısıyla hayatın her
anında etkin ve doğru şekilde konuşup iletişim kurmaları, dil becerilerinin güçlü
olmasına bağlıdır. Yazma, dinleme/izleme ve okuma da konuşma öğrenme alanını
destekler nitelikte olmalıdır.
Konuşma becerisini kazandırmak için bütün derslerde ve ders dışı faaliyetlerde
uygun olan aktiviteler seçilmelidir. Öğretmenler, öğrencilerin duygu, düşünce ve
bilgilerini serbestçe ifade edebilecekleri

sınıf ortamını oluşturmalıdır.

Konuşma

öğretimi, diğer dil becerilerinde olduğu gibi Türkçe derslerinde de öğrenci merkezli
faaliyetler hazırlanmalıdır. Konuşma derslerinde amaç, öğrencilerin fikir ve duygularını
ana dili kurallarına uygun, doğru ve etkin bir şekilde anlatma kabiliyeti kazandırmaktır
(Kırkkılıç ve Akyol, 2007).
Türkçe dersi öğretim programında

ise konuşma becerisinin,

öğrencilerin

Türkçenin estetik zevkinin çok olması ve zengin söz dağarcığından yararlanarak
>

kendilerini net ve doğru şekilde izah etmeleri, toplumsal yaşamda karşılaşılan
problemleri konuşarak çözüme ulaştırmaları, çeşitli yorumlarda bulunup değerlendirme
hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda programda, konuşma becerisiyle alakalı
olarak hedef ve kazanımlar ile konuşma becerisiyle alakalı türlü aktivite örneklerine
rastlanır. Bu etkinlik örneklerinde elde edilen deneyimlerden, her türlü görsel ve işitsel
gereçlerden faydalanma, neden-sonuç ilişkisini kurma, fikirlerini bir mantık içerisinde
ve bütünlük içerisinde, kıyaslama yapma, sınıflama, özet, değerlendirme gibi anlamayı
ve zihni becerileri geliştiren çalışmalara yer verir (MEB, 2006).
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Yazma;

Yazma öğrenme alanı; programda öğrencinin yazma becerisini geliştirmeye
yönelik öncelikle zihni hazırlıklar içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda, yazmaya hazırlıklı
olma, yazma amacının ne olduğunu belirleme, amaca uygun olan metodu seçme,
konunun sınırlarını belirleme, dikkatini verme, şartlarına uygun şekilde yazma üzerine
yoğunlaşmaktadır.

Hemen arkasından kendilerini yazılı şekilde anlatma becerileri

üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra, eğlenmek ve bilgi elde etmek için yazma,
sorgulayan, ikna kabiliyeti olan, betimleyen ve özgür yazma gibi çeşitlilik, metod ve
yöntemlerde de sunulduğu şeklindedir. Öğretmenler, öğrencilerine yazmayı çeşitli
tekniklerle,

uygun aktivitelerle

zevkli

hale dönüştürüp

yazı yazma alışkanlığı

kazanmalarına yardım etmeli, böylece öğrencilerin hangi türlerde yazma yeteneklerinin
olduğunu tespit edip onları başarılı oldukları türlerde yazı yazmaya teşvik etmelidir
(MEB, 2009).
Di/bilgisi;
Ediskun, (2005)' e göre: "Dilbilgisi, bir dilin seslerini, kelime yapılarını, kelime
anlamlarını, kelime kökenlerini, cümle kuruluşlarını ve bütün bunlarla ilgili kuralları
inceleyen bir bilim" dir. Dilbilgisi, Yangın (1999)' a göre, "Bir dili meydana getiren
işaretleri, sesleri, sözcükleri, cümleleri yapı, tür, anlam özellikleri, görev ve işleyiş
düzeni bakımından inceleyen uğraşı alanına dilbilgisi denir." Kocaman, (1994)' a göre
dilbilgisi, "Kişinin dil yetisine ilişkin bilgileri, dilin yapısını, bu yapının öğelerini ve bu
öğelerin tümce ve metin oluşturmak için düzenlenişlerini inceleyen bir çalışma alanı"
dır.
Dilbilgisi; bir dilin dinleme, konuşma, okuma, yazma öğrenme alanlarına destek
veren şartların bütününü kapsar. Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş şartlarını
belirleyen bilgilere önem veren öğrenciler için daha da bu şartların konuşma, yazma,
dinleme/izlemeye ilişkin dil etkinliklerinde de uygulanabilir olmasıdır. Dolayısıyla,
dilbilgisi öğretimi teorik bilgilere değil, uygulamaya yöneliktir. Bunun doğrultusunda
dilbilgisi öğretiminde, kurallarla birlikte,

bu kuralların sözcük, tümce ve metin

seviyesinde uygulamalar hedeflenmektedir (Göçer, 2008).
Türkçe dilbilgisi ile ilintili olan kazanımlar öğrencilerin olağan seviyelerine denk
düşecek, onları zorlamayacak bir biçimde verilmiştir. Öte yandan kademeli olarak,
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basitten karmaşığa doğru giden konular arasında bağın olması öğrenme sürecini
\

hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Dersin görsel araçlarla pekiştirilmesi öğrenimin
kalıcılığı ve hızı açısından kolaylıklar sağlayacaktır. Diğer taraftan dilbilgisi ile ilintili
konuların anlam ile pekiştirilerek sunulması, ilgili konuların öğrenciler nezdinde birer
yeteneğe evirilmesi mümkündür. Dolayısıyla konular bu perspektifle ele alınmalıdır
MEB, (2006).
2.4.5.

Türkçe Öğretiminde Öğrenme ve Öğretme Süreci

Öğrenme ve öğretme süreçleri, daha önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için
yapılan tüm çalışmaları kapsar. Öğretmenlerin günümüzde yapması gereken önemli
misyonu; topluma yaratıcı olmayı, eleştirel ve çok taraflı düşünebilen, öğrenmenin nasıl
olması gerektiğini, problem çözmeye dönük, kendi öğrenmesini kendisinin üstlendiği,
sağlıklı kararlar alabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Saban, 2013). Bu
nedenle, Türkçe dersleri ansiklopedik bilgiler içermesi yerine; birçok husus ve olayı
detaylıca anlama ve anladıklarını
öğrencilere

sorgulama düşüncesi içermelidir. Okullar ise

ileride kullanabilecekleri

bilgileri vermeden

ziyade o bilgiye nasıl

ulaşmaları gerektiğini öğretmenin daha çok üzerinde durmalıdırlar. Bilgi, şekli disiplin
alanlarının öğretmen tarafından öğrenciye verilmesinden daha ziyade, şekli disiplinlerin
doğrultusunda iletişim kurmayı sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Buna nedenle öğretmenler,
öğretme sürecinin etkin şekilde kullanılması için sürekli olarak yeni arayışlar içerisinde
olmalı, çeşitli yöntem ve teknikleri araştırıp uygun olanlarını kullanmaya başlamalıdır
(Özden, 1999).
Türkçe öğrenme ve öğretme süreci, Türkçe programında da derinlemesine ele alır.
MEB, (2006)' e göre: "Türkçe öğretimi süreci baştan sona kadar öğrencinin birikim,
beceri ve gelişimlerini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla
ele alınmalıdır. Öğrenme etkinlikleri bir bütünlük içinde değerlendirilmeli, öğrencinin
katılımını gerektiren bireysel farklılıklara duyarlı, bağımsız veya grup içinde öğrenmeyi
özendiren, öğretim etkinliklerini okul dışına da taşıyan uygulamalara yer verilmelidir.
Türkçe programı, bu uygulamaların hazırlanırken ve uygulanırken mevcut kazanımlara
yönelik olmasına dikkat çekerken, öğrencilerin
bulundurulmasına

ve

etkinliklerin

öğrenci

vermektedir."
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ilgi ve ihtiyaçları göz önünde

seviyesine

uyarlanmasına

da

izin

Etkinlikler de aynı şekilde öğrenciyi merkeze alan ve öğrenme sürecinde öğrencinin
her zaman etkin şekilde birçok rol üstlenebileeek seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak
nitelikte olmalıdır. Bu nedenle öğrenciler, sürekli birbirleriyle ve öğretmenleri ile
iletişim halinde olmalı ve yapılan aktivitelerin her adımında bulunmaları, programın
uygulamaya geçme açısından çok büyük önem taşır. Dolayısıyla, öğrencilerin yapılacak
etkinlikleri planlayıp uygulamasına ihtiyaç duyulur (MEB, 2006).
Öğretme sürecinde yapılabilecek etkinliklerden bazıları şunlardır:
i.

"Öğrenciler yaşadıkları problemlere gerek grup gerekse özel olarak çözümler sağlar
ve tecrübelerini geliştirerek paylaşır.

ıı.

Öğrenciler, öğrenme sürecinde etkin ve bağımsız olmayı, bilgiye erişme kanallarını
kullanmayı,

eleştirel

ve

sorgulayıcı

düşünmeyi,

bilginin

sentezleme

ve

yorumlamayı reel hayatın tüm alanlarında aktif hale getirir.
iii.

Öğretmen, öğrenim aşamasında öğrencilere öğrenime uygun koşullar hazırlar,
öğrencilerin olası sorunlarında yardımcı misyonunu üstlenir.

iv.

Öğretmen, öğrencinin öğrenme aşamalarının her safhasında öğrencilerin ortaya
koyduğu ürünlere gereken önemi verir, teşvik eder.

v.

Öğretmen,

öğrencilerin

gelişim

safhalarını

özenle

gözlemler,

aktivitelerini

değerlendirir. Öğrencilerin kendini değerlendirme gözlemlemesine ön ayak olur.
vi.

Dil yeteneklerinin gelişmesi uzun vadeli ve süreklilik gösteren bir eğitim süreci
olduğundan dolayı öğretmen öğrencilerin ebeveynleriyle devamlı iletişim, paylaşım
ve iş birliği içinde olur. Öğrenciler yalnızca okul içinde değil, okul dışında da
yetenek ve ilgi alanlarını geliştirebileceğinden, öğretmen bu konuda teşvik edici ve
'

buna uygun okul dışı etkinliklerini düzenleyici, planlayıcıdır (MEB,2006).
vıı.

Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilerin etkinliklere istekli olarak katılmalarını
sağlama, ilgi ve dikkatlerini
değerlendirebilmeleri
sağlanacaktır.

ancak

sürekli canlı tutma, kendilerini objektif gözle
öğrendiklerini

gündelik

hayatta

uygulama

ile

Bu sebeple, tüm öğretim süreçlerinin yaşama dönük olmalı,

değerlendirmede de tutum ve davranışlarda gözlenen gelişmeler dikkat çeker
(MEB, 2006).
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2.4.6.

Türkçe Öğretiminde Yöntem

Sever, (2011)' e göre, "Öğretim

yöntemi

bir sorunu çözmek,

bir deneyi

sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için
bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur." Öğrencilerin, bir ders ya da konuyu
kavraması için iyi bir planla hangi yöntem ve tekniği kullanmayı belirlemek, öğretimi
kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar. Bu nedenle, her ders için ayrı ayrı önceden bir
plan yapılmalı, hangi yöntem ve tekniğin kullanılacağı önceden belirlenmelidir. Etkin
bir şekilde öğrenme gerçekleştirebilmek için öğretmenlerin uyguladıkları strateji ya da
stratejilere uygun yöntem, teknik ve taktikleri seçmek nispeten önemlidir (Özbay,
2007). Öğrencilere eğitim yoluyla nasıl davranış kazandırılacağı sorusu, öğretimde
metodu ortaya çıkarır. Bu nedenle yöntem, öğretimde önemli bir yere sahiptir. Çünkü,
öğretim yalnızca belirli yöntem ve tekniklerle gerçekleştirildiği zaman, görülmek
istenen davranışlar kolayca öğrencilere edindirilebilir.
Dil öğretiminde, bilgiden çok beceri kazandırma amaçlanır ve bunun için beceri
kazandırmaya yönelik yöntemler seçilmelidir. Türkçe dersi, çocukta dil becerilerini
kazandırma ve geliştirme, anadil bilincini verme ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri
sebebiyle sınıf içi uygulamalarda çok değişik yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyar. Bu
durumda yöntemin amaç değil araç olduğu görülür. Bu nedenle, konulara uygun
yöntemin tespit edilmesi gerekir (Niesz, 2003).
Her öğrencinin faklı ilgi alanı, beceri ve donanıma sahip olması sebebiyle Türkçe
öğretiminde de farklı ve her öğrenciye hitap edecek nitelikte ve çeşitlilikte öğretim
yöntemlerine ihtiyaç vardır (Ünalan, 2001). Türkçe çok yönlü bir ders olduğu için
dersle ilgili çalışmalar sırasında birden çok farkı yöntem ve tekniğe başvurulması dersin
aktifliğini olumlu yönde etki eder. Bu yöntem ve teknikler Demirel (2006)' e göre, "
Düz anlatım yöntemi, soru-cevap, tartışma, gezi/gözlem ve inceleme yöntemi, gösterip
yaptırma

yöntemi,

rol

yapma,

drama,

inşat,

tümevarım/tümden gelim,

çözümleme/bireşim, özetleme, beyin fırtınası, kavram haritası, balık kılçığı ve zihin
haritası yöntemleri."
Çağdaş eğitim çok amaçlı, öğrenci odaklı ve sorgulayandır. Bireysel farklılıkları
göz önünde bulundurarak çok çeşitli öğretim yöntemlerine başvurulur. Bu nedenle,
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Türkçe öğretimde de yöntem ve öğretmen, çok yönlü olup, öğrencilerin öğrenme
aktivitelerine rehber olma süreci görevini üstlenir (Demirel, 2006).
Günümüz, bilgi çağı ve bilgi toplumu olarak anılmaktadır. Bilgi toplumunda
bireyleri yetiştirmek için; düşünebilen, bilgiyi üreten, öğrenirken soran, olayları çok
taraflı bir bakış açısıyla inceleyen, yaratıcılık yönünü ortaya çıkaran, kendisine güven
duyan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim ortamları oluşturmak gerekir. Bu sebeple,
eğitim amaçları ve öğretim yöntemleri değişim ve gelişim açısından sürekli gözden
geçirilir (Kavcar vd., 2003).
2.4.7.

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Araç Gereçler

Türkçe öğretiminde, öncelikle yaygın olarak geleneksel ders kitaplarının işlenmesi
söz konusudur. Bunun yanı sıra, Türkçe derslerinin yerinde bir sınıf kitaplığıyla beraber
yapılması, okul kitaplığından ve kütüphaneden yeterli derecede yararlanılmasını zorunlu
kılar. Çünkü Türkçe öğretimi, ulusumuzun ve bütün insanlığın duygu ve düşünce
ürünlerini yansıtmaktır. Bu ürünlerin de en kapsamlı şekli kitapta yer alır, muhafaza
edilir

ve yayılır.

bulunmamaktadır.

Ancak,

Türkçe

öğretiminin

amaçlarına

uygun

ders

kitabı

Bunun yanında, türlü yardımcı kaynak kitaplar, ansiklopediler,

sözlükler, kılavuzlar, kelime defterleri, gazeteler, dergiler vb. kaynaklar da Türkçe
öğretimi için son derece önem taşır. Günümüzün en çok kullanılan aracı ise kesinlikle
bilgisayar ve İnternettir. Öğretmen, öğrencilerin intemetten ne zaman, hangi konuları ve
nasıl faydalanacağını öğretmeli; konu ile ilgili ödevleri, araştırma konularını tespit edip

•

öğrencileri teşvik etmelidir (Demirel ve Şahine!, 2006).
Günümüzde iletişim araçlarının çok yaygın olması, dil öğretiminde televizyon, video,
bilgisayar, tepegöz ve kasetçalar gibi araçlardan yararlanarak dört temel becerinin daha
iyi kavramasına yardımcı olan, öğrenilenlerin daha kalıcı olmasına imkan tanıyan ve
herkes tarafından kabul gören bir hakikattir. Dolayısıyla, yeni programla birlikte kitle
iletişim araçları da en yaygın şekilde kullanılan araçlar haline gelmiştir (Barın, 2004).
Öğrenmenin daha etkili ve kalıcılığını arttırmak için, öğrenilenlerin her duyu
organına hitap eder nitelikte olması gerekir. Bu sebeple, tüm yöntem-teknik ve araç
gereçler; analiz yapan, sorgulayan, sınıflayan, üreten bireylerin olmasına hizmet
etmelidir. Bu yüzden Türkçe öğretimi, sadece dilsel metinlerle işlenen bir süreç
olmaktan ziyade görsel, işitsel metinlerle de zenginleştirilerek
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yürütülen çalışma

şeklinde olmalıdır. Türkçe öğretiminde, duygu ve düşünceleri, kelime, renk, çizgi ve
sesleri anlam oluşturma imkanı bulan öğrenciler, öğretmen rehberliğinde, bilişsel,

duyuşsalbecerilerlezenginleştirmelidir(Sever, 2011).
Orta öğretim Türkçe derslerinde kullanılması ön görülen araçlar; görsel, işitsel ve
görsel-işitsel olmak üzere genellikle üç grupta toplanır. Kullanılan kitaplar ve basılı
gereçler, yazı tahtası, resimler, projektörler görsel araçları içerirken; radyo, teyp,
kasetçalar,plaklar, müzik seti gibi araçlar işitsel gereçleri içerir. Bilgisayar,televizyon,
cd, video, filmler gibi araç gereçler de görsel-işitselaraçlardır(Sever,2011).
2.4.8.

Türkçe DersindeDeğerlendirmeSüreci

Bir ölçütü değerlendirmek için gözlem yapma ya da bir ölçüye ihtiyaç duyulur. Bu
nedenle eğitimin başından bitişine kadar özel bir çevre içerisinde kontrollü olarak
yürütülen bir çalışmadır. Sürecin belirli aşamalarında ve bitiminde değerlendirme
yapılır. Türkçe dersinde, süreci amacına ulaştırabilmek için bütün yapılan etkinliklerin
değerlendirilmesineihtiyaç duyulur (Temel,2010).
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındadeğerlendirmeaşamaları,öğrencilerin
kendi kendisini değerlendirme kriterlerini de dahil ederek sadece öğretmenlerin değil
öğrencilerinkendilerini ve akranlarını da bu değerlendirmesürecinin içine alır. Bu yeni
tutum sayesindeöğrenciler, eleştiri yapma, değerlendirmeve yorum yapma becerilerini
geliştirirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerin kendi kendilerini ya da birbirlerini
değerlendirmeleri, hedefteki kazanımlara ulaşılmasına ve daha kalıcı öğrenme
sağlamasıaçısından son derece önemlidir (MEB, 2006).
Programda, öğrencilerin kullanacağı değerlendirme ölçütleri ile yapılan etkinlikleri
değerlendirmeye ilişkin formların etkin bir şekilde kullanılması gerektiği üzerinde
durulur. Bu formların kullanılabilmesi ile süreç çok verimli olup ve öğretmenlere de
objektif bir değerlendirmeolanağı sunacaktır(MEB,2006).
2.4.9.

Türkçe Öğretimi UygulamalarınaYönelikBelirlemeler

Yeni müfredat programı öncesinde, Türkçe öğretimi uygulamalarına ilişkin birçok
eleştiri yapılmıştır. Türkçe öğretimi hedeflerine bu açıdan genel olarak bakıldığında;
okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri geliştirilmeyeilişkin ifadelerindoğruluk
payı yüksektir. Fakat, hedeflerin doğru şekilde yazılması tek başına yeterli
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görülmemektedir.

Uygulamada kendini iyi anlatmanın ve yaşantısındaki başarının

temel noktası olan ana dili eğitiminin,

öğrencilerin hedeflerine tam manasıyla

ulaşmadığı ve istenilen şekilde verimin sağlanamadığı görülür. Öğrencilerin eleştirel
düşünmelerini

sağlayan,

okuduklarını

anlamalarını,

anladıklarından

çıkarımlarda

bulunmasını ve yorum yapabilmeyi öğreten, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir
eğitim sistemi ne yazık ki verilememektedir. Türkçe dersinin bir sanat eğitim süreci
olduğunun göz ardı edilmesi sebebiyle, öğrencilerin yaratıcılıkları yeterli derecede
ortaya çıkanlamamaktadır. Bu nedenle, eleştiri yapamayan, yeni bilgiler üretmeyen,
okuryazar olduğu halde okuyamayan, ezber yapan bir topluluk haline geldiğimiz daima
gündemdedir (Sever, 2011).
Türkçe ders kitaplarının üretmekten çok hazır bilgiyi almaya, dil ve edebiyat
bilgilerinin üzerine yeni bilgiler aktarmaya ilişkin olması, Türkçe dersinin genel
hedeflerini karşılar nitelikte olmadığını vurgu eder. Dersin hedeflerini basamaklara
ayıran öğretim programı ise çoğunlukla ders kitaplarına sıklıkla bağlı olan tek öğretim
gerecidir. Türkçe öğretiminin hedefleri arasında, çağdaş kişiler yetiştirmek, okuyan ve
düşünen bireyler yetiştirme olan uygun ortamlar oluşturmaktır. Fakat, uygulamada
metod sorunu ve metin seçiminde karşılaşılan eksikliklerden dolayı bu hedeflere
istendik şekilde ulaşamama söz konusudur (Akyol, 2011).
Yurdumuzda ilkokul çocuğundan başlayıp yükseköğrenim görmüş bireylere kadar her
yaşta insanımızda, Türkçeyi doğru kullanabilme bakımından eksiklikler görülmekte,
anlatım,

yazım

görülmektedir.

ve

noktalama

yönünden

genellemeler

yapılmış

yanlışlıklar

Üniversiteyi kazanmış gençlerimizin büyük bir çoğunluğunda dahi

önemli dil ve anlatım kusurları görülmektedir. Bu yüzden, öğrencilerimize özellikle
düzgün

yazmayı,

doğru düşünebilmeyi,

duygu ve düşüncelerini

etkin

şekilde

anlatabilme becerisini kazandırma hususunda daha da özen göstermek gerektiğinin
farkında olmak zorundayız (Calp, 2010).
Eğitim yaşanan sorunları çözmek için, yirminci yüzyılın eğitim sistemleri ve
programları ile yeni yüzyıl insanının yetiştirilmesinde sorun yaşanmasının kaçınılmaz
olması sebebiyle, yeni eğitim programları geliştirilmiş ve bu programlarda klasik
yaklaşım kullanma yerine yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının kullanımını merkeze
alınmıştır (MEB, 2004).
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Yapılandırmacı eğitim anlayışının temel alınması ile öğrenciyi merkeze alan eğitim,
çok yönlü düşünme yöntemleri, kolektif çalışma bilinci, yetenek ve kişisel farklılıklara
uygun eğitim, beyini etkin çalıştırma, projeye dayalı eğitim, evrensel değerlerin eğitim
içinde yer edinmesi gibi çağdaş eğitim anlayışının normları, öğrenim sürecinin temelini
oluşturmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme biçimi ile öğrenme safhasında; öğrencinin ön
bilgilerini hareket geçirmek, gelişim aşamalarını gözlemleme, sağlıklı iletişim kurma,
bilginin hayata geçirilmesi, eleştirel bakış açısı, bilgiyi analiz etme, sentezleme ve
yorumlama önemli temel kavramlardır. Yapılandırmacı yaklaşım öğretmeni bir yol
gösterici misyonunda tanımlarken, öğrenci öğrenim sürecinin edilgin bir üyesi değil,
aktif bir öznesi olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2009).
Görüldüğü gibi Türkçe öğretiminde daha doğru daha düzgün hedefler belirlesek de
klasik yöntem ve tekniklerden, ezberci eğitimden kopulmadığı sürece amaçlanan hedef
noktasına ulaşmak çok zorlaşır.
2.5.

Eğitim Sisteminde Yapılanma
Eğitim, toplumların her döneminde üzerinde tartışılan, daha iyi olması ve sorunlarını

çözmek için önemli çalışmalar yapılan bir konu olmuştur. Eğitimin yeterince
yaygınlaşamaması, fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanamaması, öğrenci merkezli yeni
eğitim programına uyumun yavaş olması eğitim sistemimizdeki en önemli aksaklıkları
oluşturmaktadır. Neticede Türk eğitim sistemimiz yeniden gözden geçirilerek 20042005 eğitim öğretim yılından itibaren geleneksel yaklaşım yerine yapılandırmacı
yaklaşıma geçilmiştir.
2.5.1.

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

Davranışçı ve bilişsel kuramların yanında geçtiğimiz yüzyılın son yirmi yılı
içerisinde radikal değişiklikler
yapılandırmacılık

eğitimin

öngören yeni bir kavramsal

gündemine

gelmiştir

(Saban,

bakış açısı sunan

2013).

Yapılandırmacı

öğrenme, tamamen öğrencilerin deneyimleri ile bağlantılıdır. Öğrenciler sınıflara kendi
deneyimleri ile gelir ve onları derste kullanarak yeni bilgileri öğrenir. Bir öğrenme
kuramı olan yapılandırmacılıkta bilgi, öğrenciler tarafından doğal çevre, sosyokültürel
içerik

ve

ön

bilgi

ilişkilendirme

sonucu

yapılandırılır

(Yanpar,

2005).

Yapılandırmacılık, bir bireyin nasıl anladığını ve öğrendiğini açıklayan felsefi bir
yaklaşımdır. Yapılandırmacılığa göre, öğrenme, insan zihnindeki bir yapılandırma
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sonucu meydana gelir; yani öğrenme, bireyin zihninde oluşan bir iç süreçtir (Saban,
2013). Öğrenme, anlamlandırma ya da anlam yapılandırma sürecidir (Özden, 2005).
Yapılandırmacı öğrenme kuramının dayandığı bazı ilkeler vardır. Demirel, (201O)' e
göre, "bu ilkeler şu şekilde özetlenebilir;
i.
ıı.

Öğrenme önceki bilgilerden ve davranışlardan etkilenir.
Bireyler anlamı deneyimleri sonucunda yapılandırır.

iii.

Anlamın yapılandırılması kavramsal değişikliğe yol açan aktif bir yöntemdir.

iv.

Öğrenenler kendi öğrenmelerinden

sorumludur; bazı anlamlar sosyal olarak

paylaşılır.
Öğrenme sürecinde, bireyler elde ettikleri yeni bilgilere kendilerine özgü bir anlam
yüklemektedirler. Dolayısıyla bireyin öğrenmesi, kendisine sunulan bilgilerin ham
biçimiyle değil, kendi zihninde yapılandırdığı biçimiyle gerçekleşmektedir (Özden,
2002). Bu açıdan bakıldığında, öğrenmenin doğasına ilişkin olarak, yapılandırmacı
öğrenme kuramı aşağıdaki öğrenme ilkelerini sunmaktadır:

Öğrenme aktif bir süreçtir: Öğrenciler duyusal girdiler kullanma yoluyla anlamları
yapılandırmaktadırlar. Öğrenci sürekli bir şeyler yapma gereğini duyar ve öğrenme,
öğrencinin, sürekli çevresi ile meşgul olmasını gerektirir (Taşdemir, 2007). Öğrenciler
kendi bilgilerini kendileri oluştururlar. Bireylerin kendilerinin anlam yaratma süreci
yapılandırmacılığın özüdür (Yavuz, 2006). Öğrenme başlangıç noktasını bilgilerden,
tutumlardan ve öğrenci ilgisinden almaktadır ve öğretim, öğrencilerin bu özellikleri ile
etkileşim sağlayacak deneyimler sağlamalıdır. Öğrenciler kendi öğrenmelerine etkin bir
şekilde katıldıklarında daha fazla öğrenirler (Özden, 2005).

İnsanlar öğrenirken, öğrenmeyi öğrenirler: Yapılandırmacılıkta asıl olan bilginin
öğrenen tarafından alınıp benimsenmesi

değil, kişinin bilgiden nasıl bir anlam

çıkardığıdır (Özden, 2005). Öğrenme hem anlamı yapılandırmayı hem de anlama
sisteminin

yapılandırılmasını

kapsar.

Sözgelimi,

tarihsel

olayların

kronolojisini

öğrendiğimizde aynı zamanda kronolojinin anlamını da öğreniriz. Yapılandırdığımız her
anlam, benzer bir duruma uyan diğer durumlara daha iyi bir anlam verebilmemizi
sağlar. Yapılandırmacılık, öğrenenlere öğrenmeyi öğretmekte ve onlar için bilgiyi
anlamlı kılmaktadır (Erden, 2007).
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Anlam oluşturmanın en önemli eylemi zihinseldir: Anlam yapılandırma, zihinde
meydana gelir. Fiziksel hareketler, deneyimler özellikle çocuklarda öğrenme için
gerekli olabilir fakat yeterli değildir. Ellerimizi olduğu kadar zihnimizi de meşgul
edecek etkinliklere ihtiyacımız vardır (Özden, 2005). Yeni deneyimlerin bazen mevcut
anlamalarla

çelişeceğini

ve

zihni

karıştıracağını,

zihnin

ise

bunları

tekrar

dengeleyeceğini belirtmiştir. Zihindeki bu karışıklık öğrenmeyi sağlamaktadır (Demirel,
2010).

Öğrenme dili gerektirir: Dili etkili öğrenmede kullanırız. Araştırmacılar insanların
kendilerinin öğrenmelerinde kendi kendilerine konuştuklarını işaret etmektedirler.

Öğrenme sosyal bir etkinliktir: Öğrenmemiz

diğer insanlarla,

öğretmenimizle,

akranlarımızla, ailemizle, rastgele tanıdıklarımızla ilişki kurularak gerçekleşmektedir.
Geleneksel

yöntemler,

öğrenenleri

bütün

sosyal

etkileşimlerden

izole

olmaya

yönlendirmekte ve eğitimi öğrenen ile öğrenilecek nesnel materyal arasındaki birebir
ilişki olarak görmektedir (Demirel, 201O).

Öğrenme sosyal etkileşim ile gerçekleşir: Sosyal etkileşim, öğrencilerin düşüncelerini
sözel olarak ifade etmelerini ve kendi görüşlerini diğer bireylerin görüşleri ile
karşılaştırarak

anlamlarını

yeniden

düzenlemelerini

desteklemektedir.

Sosyal

yapılandırmacılar öğrenmenin diğer bireylerle tartışıldığı zaman daha etkili olduğunu
belirtmektedir. Fikirleri açıklamak fikirler arasında yeni ilişkilerin kurulmasını sağlar.
Öğrenmenin gerçekleşmesi için iş birliğine dayanan gruplar oluşturulmalı, öğrenciler bu
gruplarda birbirleri ile iletişim içinde olmalıdır (Saban, 2013). Öğrenciler gruplar
halinde çalışıp, tüm sınıfça sonuçları tartışırlar. Bu durumda öğretmen, sosyal etkileşimi
kolaylaştırıcı bir rol oynamış olur (Demirel, 2010).

Öğrenme bağlamsaldır: Öğrenmelerimiz hayatımızın geri kalan kısımlarından kopuk
olarak soyut bir düzlemde gerçekleşmez

(Özden, 2005). Yapılandırmacılar

yeni

öğrenmelerin önceki öğrenmeler bağlamında yorumlandığını ve önceki bilgiyle ilişkisi
olmayan bağımsız bir bilginin olmayacağını savunurlar. Yeni bilgi eski bilgi ile
bütünleştiği zaman anlamlı duruma gelir. Eski bilgiyi harekete geçirmek, yeni
öğrenilecek bilginin kolay ve etkili öğrenilmesini sağlar (Yavuz, 2005). Bildiklerimiz,
inançlarımız, korkularımız ve önyargılarımız öğrenmelerimizi etkiler. Öğrerinıeınizi
yaşamımızdan ayrı tutamayız.
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Öğrenmek için bilgiye gerek duyulur: Yeni bilgiyi, üzerine kuracağımız önceki
bilgilerden geliştirdiğimiz bazı yapılar olmaksızın özümsemek olasıdır değildir. Ne
kadar biliyorsak o kadar öğreniriz. Dolayısıyla, öğrenmesini istediğimiz bireyin ön
bilgilerini harekete geçirerek işe başlamalıyız. Yapılandırmacıların bu anlayışı birkaç
nedenden dolayı önemlidir. İlki, bu görüş daha çok geçmiş bilgiye sahip öğrencilerin
diğerlerinden daha hızlı ya da kolay öğrendiğini açıklamaya yardım eder. Aynı zamanda
dersin başında öğrencilerin önceki bilgilerini harekete geçiren incelemelerin neden
başarılı olduğunu açıklar (Açıkgöz, 2009). Dewey yapılandırmacılığı uygulamanın basit
olmadığını, öğrencinin başlangıç bilgileri hakkında iyi bir anlamaya gereksinim
duyulduğunu belirtmiştir (Özden, 2005).

Öğrenme zaman alır: Öğrenme anlık değildir. Anlamlı öğrenme için fikirleri yeniden
gözden geçirmeye, üzerinde iyice düşünüp taşınmaya, onlarla oynamaya ve onları
kullanmaya gereksinim duyarız. Bu da 5- 1 O dakika içinde olmaz (Yavuz, 2005).

Motivasyon öğrenmede kilit unsurdur: Motivasyon sadece öğrenmeye yardım etmez,
öğrenme için şarttır. Niçin sorusunu yanıtlayana kadar zihnimizdeki mevcut bilgileri
kullanmamız mümkün değildir (Demirel, 201O).

Gerçek görevler anlamayı arttırır: Yapılandırmacılığın bir özelliği de öğrencileri
gerçek öğrenme durumları ile karşılaştırmaktır. Örneğin, Türkçe dersinde, okul ya da
sınıf gazetesi için ikna edici bir yazı yazma gibi etkinliklere yer verilebilir (Taşdemir,
2007).
Her öğrenci bilgiyi kendisi oluşturur ve bu bilgi kendisinde var olan zihinsel
yapıların etkileşimi ile meydana gelir. Tüm öğrencilerin zihinsel yapıları farklıdır.
Öğrenciler sınıfa boş zihinler ile değil geçmişte oluşturdukları zihinsel yapılarla
gelmektedir. Bundan dolayı her öğrencinin dünyayı zihinsel yapısıyla orantılı bir
biçimde algılaması farklı olacaktır. Her algıladığı olayı, nesneyi, kavramı kendi
yapılarıyla görürler. Yaşamadığı, etkileşimde bulunmadığı olayı, nesneyi, kavramı
zihninde anlamlı bir biçimde oluşturamazlar. Bu yüzden zihinde oluşacak boşluğu
geçici olarak doldurmak ve geleneksel ölçme ve değerlendirme anlayışında başarılı
olabilmek için ezberleyerek geçiştirme ve netice de kendi açısından yeterince bir şey
ifade etmeyen, kısa sürede unutacağı öğrenmeler gerçekleştirecektir (Saban, 2013).
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Yapılandırmacı

eğitimin en önemli özelliği, öğrencinin bilgiyi yapılandırması,

oluşturması, yorumlaması ve geliştirmesine fırsat vermesidir. Böylece yapılandırmacı
öğrenmede asıl olan bilginin öğrenci tarafından alınıp benimsenmesi değil, kişinin
bilgiden nasıl bir anlam çıkardığı önem taşır (Demirel, 201O). Öğretme deneyimlerimiz
bizlere, bilginin asla bir bilenden başka bir bilene aynı biçimde transfer edilmediğini
ifade eden yapılandırmacılığın temel ilkesini de kanıtlamaktadır (Özden, 2005).
Bilgi dıştaki somut dünyanın içleştirilmiş öznel temsili olarak görülmekte ve bilginin
oluşumu için bireylerin nesneler üzerinde işlemler yapması etkileşimler geçirmesi
ortaya çıkan anlamları yorumlaması beklenmektedir (Sönmez, 201 O). Bunun yanında
öğrenmenin

birey

sunulmalıdır.

Bu

tarafından
onun

anlamlandırılabilmesi

geçmiş

yaşantılarından

için bilgi

bildiği

oluşturduğu

bir

bağlamla
örüntüdür.

Yapılandırmacı eğitim ortamları, bireylerin öğrenme ortamıyla daha fazla etkileşimde
bulunmalarına, dolayısıyla zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak
şekilde düzenlenmelidir.

Böylece

bireyler,

daha önceki

öğrendiklerini

sınama,

yanlışlarını düzeltme ve hatta önceki bilgilerinden vazgeçerek yerine yenilerini koyma
fırsatı elde ederler (Akınoğlu, 2011).
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrenciler, kendilerine sunulan bilgiyi edilgen
olarak almak yerine sorgular ve yeniden yapılandırırlar. Sağladıkları bilgi ile yaşam
arasında ilişki kurarak sorunları çözümler ve üretirler; böylece bir öğrenme ortamında,
öğrenenin öznelliği ve girişimciliği desteklenir (Aslim, 2011). Bu ortamlarda önemli
olan, öğrenenin etkin olarak bilgileri yapılandırmasına fırsat veren işbirliğine dayalı
öğrenme, probleme dayalı öğrenme, buluşa dayalı yaklaşım, araştırmaya dayalı
yaklaşım

ve

sorgulama

yöntemi

gibi

öğrenciyi

merkeze

alan

yaklaşımların

kullanılmasıdır (Demirel, 2013). Yapılandırmacı sınıflardaki öğrenciler kendileri için
düzenlenen bilgileri pasif bir şekilde almazlar, öğrenciler kendi öğrenmelerindeki
ihtiyaçlarına ve bunları nasıl gidereceklerine karar vermede söz sahibidirler.
Yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun bir ortamın temel özellikleri şunlardır
(Yapıcı ve Demirdelen, 2007):
i.

Sınıflardaki öğrenci sayısı iyi bir şekilde planlanmalıdır. Öğrenci sayısının fazla
olmamasına özen gösterilmelidir. Nitekim sınıflar her öğrencinin bireysel olarak
gözlemlenebilmesi olanak sağlamalı ve öğrenci etkinliklerine uygun alan olmalıdır.
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ii.

Yapılandırmacı eğitime uygun olan ortam; teknolojik olarak gelişmiş olmalıdır. En
önemlisi sınıfı dünyaya bağlayacak ve bilginin üretimini paylaşımını, bilgiye
ulaşımı sağlayacak bilişim teknolojisi olmalıdır.

ııı.

Çalışma alanlarına uygun bir biçimde branşlar ayrılmalı ve bu branşlara uygun bir
biçimde ortam dizayn edilmelidir. Teknik gereksinimler karşılanmalıdır.

iv.

Dersin yapıldığı bölüm ve materyallerin bulunduğu depo bölümü olarak en az iki
bölmeden oluşan ortam eğitim için sağlıklıdır.
Ortamda öğretmen için ayrılmış bir ofis benzeri bölüm olmalıdır hatta mümkün ise
her öğretmene ait bir ortam sağlanmalıdır.
Öğrenci için sağlanan ortamda öğrencinin orada aktif olacağı şekilde ve genişlikte
olmalıdır.
Her öğrenciye ait sıra, dolap ve mümkün olduğunca öğrenimle ilintili teknolojik
araçlar olmalıdır.
Heterojen bir ortam oluşturulmalıdır.
Ortam kolay bir biçimde yer değiştirilebilecek ekipmanlardan oluşturulmalıdır.
Ses ve

gürültünün

dışarı

bırakılabilmesi

için buna

uygun

teknoloji

ile

desteklenmelidir.
Ortam, öğrencinin okulda olmadığı zamanları göz önünde bulundurarak, evde
öğrenime devam edebilmesi adına uzaktan eğitim teknolojisinden faydalanan bir
yapıda olmalıdır.
Ortam öğrencinin kendini güvende hissedeceği ve aitlik duygusu geliştirebileceği
bir yapıda olmalıdır.
Yapılandırmacı

öğrenme

ortamlarının

tasarlanmasına

yönelik

yedi

hedef

önerilmiştir. Akınoğlu, (2011)' a göre, "Bunlar:

Bilgiyi yapılandırma süreci ile ilgili yaşantılar geliştirme: Konu ve alt konuların
nasıl öğrenileceği ile ilgili yöntemleri ve problem çözümü için gerekli stratejileri
belirlemede öğrenciler birinci derecede sorumluluk taşırlar. Burada öğretmenin
görevi rehberlik etmek ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.

Çoklu bakış açılarına değer verme ve bu konuda yaşantılar sağlama: Gerçek
hayattaki problemlerin

nadiren tek bir çözümü bulunmaktadır,

bu nedenle

öğrencilerin birden çok alternatifi düşünebilmesi gerekir.

Öğrenmeyi gerçekçi ve konuyla ilgili bağlamlarda ele alma: Problemleri gerçek
hayatta onları çevreleyen karmaşa ile ele almak gerekir.
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Öğrenme sürecindeki bireysel sorumluluğu ve bireysel katkıları teşvik etme:

xvıı.

Öğretim, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak öğrenci merkezli
olmalıdır.

Öğrenmeyi sosyal yaşantılarla yönlendirme: Zihinsel gelişim, sosyal etkileşimden

xviii.

önemli ölçüde etkilenir, bu yüzden öğretmen- öğrenci ve öğrenci-öğrenci
arasındaki işbirliği teşvik edilmelidir.

İletişimde çoklu biçimleri kullanmayı destekleme: Sözlü ve yazılı iletişim, daha

xix.

zengin yaşantılar için video, bilgisayar, fotoğraflar ve ses gibi destekleyici medyayı
kullanma.
xx.

Bilgiyi yapılandırma sürecindeki bireysel farkında/ığı teşvik etme: Öğrenmeyi
öğrenme, yansıtıcı düşünme ve diğer düşünce becerilerinin teşvik edilmesi
gerekmektedir."

xxi.

Görüldüğü gibi yapılandırmacı öğrenme ortamı öğrenciyi merkeze alan, günlük
yaşamla ilişkili ve öğrencilerin sorumluluk aldığı bir ortamı hedeflemektedir. Genel
hatlarıyla özetlenen yapılandırmacı öğrenme ortamındaki öğretmen ve öğrenci
özellikleri, sınıf ortamlarının
göstermektedir.

2.5.2.

da bu özelliklere

uygun

olması

gerektiğini

YapılandırmacıYaklaşımaGöre Türkçe Öğretimi

Yapılandırmacı

eğitim anlayışı ezberci eğitim yerine anlamaya, yorumlamaya,

üretmeye yönelik bir eğitim modelini benimsemektedir.
uydurabilen bir neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

Çağın gereklerine ayak

Ülkemizde de 2000'li yılların

başında bu anlayışa uygun bir biçimde eğitim sistemimiz yeniden yapılandırılmıştır.
Türkçe dersinin içeriği, programı da bu yeni yapılandırmaya göre şekillenmiştir.
Yenilenmiş öğretim anlayışa göre Türkçe dersinin ve Türkçe öğretmenin misyonu şu
şekilde özetlenebilir (MEB, 2006):
a) Öğrenme

Türkçe

öğretimi,

öğrencilerin

bilgileri

bilinçlerinde

yapılandırmasını,

yorumlamasını ve yeni bilgiler üretebilmesini sağlayan, öğrencilerin yeteneklerini
geliştirmesine ön ayak olan bir branştır. Dolayısıyla öğretimden çok öğrenme kanalları
ve tekniği üzerinde durulmalıdır. Dilin kullanım alanı oldukça geniş ve birbirleri ile
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bağlantılı olduğundan dinleme, okuma, yazma ve konuşma gibi farklı alanların bir arada
ve aynı önem verilerek sürdürülmesi gerekmektedir.
İlköğretim alanında Türkçe dersi öğretiminin nitelikli bir biçimde ortaya
konulmasında faydalanılacak olgulardan en önemlisi beceri yaklaşımıdır. Bu olgu, bilgi,
uygulama bilgisi ve uygulama safhalarından meydana gelmektedir. Beceri yaklaşımda
öncelikli olarak öğrencinin geliştirmesi beklenilen yetenek ve yapılması istenen görevle
ilintili açık bir biçimde bilgi verilmelidir. Akabinde beceriyi uygulama bilgisi de
verilmelidir. Öğrenci öncelikli olarak kendinden beklenileni açık bir biçimde anlamalı,
zihninde netleştirmelidir. Uygulama süreçlerinde öğretmenin takip, denetim ve yardımı,
beklenilen yetenek gelişiminin

başarılı olabilmesi için oldukça önemli bir yer

tutmaktadır.
Öğrenciler çoğunlukla cüzi ölçüde de olsa dil bilerek gelirler. Öğrencilerin bu ön
bilgisi öğretmenleri işini kolaylaştıracak bir etken olabildiği gibi zorlaştıracak bir etken
de olabilir. Nitekim yanlış yer etmiş bilgiyi düzeltmek, olmayan bilgiyi vermekten çok
daha zor bir süreçtir. Türkçe öğretmeni öncelikli olarak dilbilgisi konularından ziyade
öğrencilerin kavrama, anlamlandırma,

bilgiyi işleme, yorumlama ve ifade etme

yeteneklerini geliştirmelidir.
Öte yandan öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesi, öğrendiklerinin yaşamla olan
bağını kurmaktan geçtiğinden, öğretmen reel yaşamla ilgili problemlerin çözümü
noktasında

alıştırma

ve

etkinlik

yapması

öğrencilerin

yetenek

kazanmasını

hızlandıracak ve sağlam bir zemine oturtacaktır.
Öğrenmede

başka

yükseltebilmesinin,

etkin

bir

etken

bir biçimde

motivasyondur.
öğrenim

Öğrencilerin

sürecinden

verimlerini

faydalanabilmesinin,

etkinliklere katılıp sorumluluk ve görevlerini yapabilmesinin, başarı ve emek ortaya
koyabilmesinin en önemli etkenlerden biri motivasyondur. Dolayısıyla öğrencinin
motivasyonunu

pekiştirecek,

öğrenciyi

verilmelidir.
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amaca

güdüleyecek

uygulamalara

önem

b) Öğrenme ve Öğretme Süreci
Yapılandırmacı eğitim anlayışına göre öğrenme ve öğretme safhaları; ön bilgileri
harekete geçirme, yeni bilgileri anlama, bilgileri yapılandırma, bilgileri uygulama ve
bilgileri değerlendirme gibi temel başlıklarla ifade edilmektedir.
Öğrenimin sağlıklı bir biçimde başlaması için öncelikli olarak öğrencinin ön
bilgileri, bu noktalara vurgu yapan sorularla, tahmin edebilme çalışmalarıyla, beyin
fırtınasıyla harekete geçirilmelidir.

Sunulacak yeni bilgiler, bu harekete geçirilen

bilgiler ışığında şekillenecektir. Yeni bilgilerin öğrencileri sunumu oldukça önemlidir.
Bilgiler öğrencilere bir bütün halinde sunulurken, parça-bütün

ilişkisi göz ardı

edilmeden sunulmalıdır. İlişkilendirme, bağlantı kurma, sınıflandırma, analiz etıne,
yorumlama gibi çalışmalar yeni bilgilerin anlaşılmasında önemli hareket noktalarıdır.
Bilgilerin yapılandırma süreci öğrencinin ön bilgileriyle ve yeni bilgileriyle
çelişmeyen, tüm bunlarla uyumlu bir süreç olmalıdır. Dolayısıyla öğrenci bilgileri daha
kolay ve hızlı bir biçimde yapılandıracaktır. Yeni bilgilerin öğrencinin zihnin de
yaratacak olası çelişkiler bilgilerin yapılandırılmasının önüne geçeceğinden, öğrencinin
ön bilgileriyle çelişen yeni bilgiler için zihinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Bu
noktada öğrencinin

sorgulamasını,

eleştirel bakmasını,

sorun çözme yeteneğinin

gelişmesini sağlayacak çalışmalar önem arz etmektedir.
Ezberci öğretimi ortadan kaldıracak,

bilgi ile reel yaşam arasındaki bağı

sağlayacak en önemli etkenlerden biri; bilgilerin uygulanmasıdır. Öğrencinin zihnin de
bilginin kalıcılığı, bilginin uygulanması yöntemi ile fazlasıyla artacaktır. Dolaysıyla
öğrenci için bilgilerin uygulanacağı alanlar açılmalı, öğrenci bu alanlarda bilginin
uygulanmasına tanıklık etmeli ve gözlemlemelidir. Öğrencinin arkadaşlarıyla yapacağı
paylaşımlar

bu noktada oldukça

önemlidir.

Dolayısıyla

öğretmenin

öğrencileri,

arkadaşlarıyla iletişime ve paylaşım ortamına teşvik etmesi gerekmektedir.
Sağlıklı bir öğrenim süreci için ön bilgilerin harekete geçirilmesi, yeni bilgilerin
anlaşılır

bir

aşamalarından

biçimde
sonra

sunulması,
bilgileri

bilgilerin
değerlendirme

yapılandırılması
aşaması

ve

uygulanması

gelmektedir.

Kısaca

değerlendirme; bilginin doğru veya eksik yanlarını, uygulamadaki gerçekliğini, farklı
koşullardaki uygulanabilirliğini ve işlevselliğini saptamaya ilişkindir.
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c) Öğretmenin Rolü
İlköğretim Türkçe dersi kapsamında Türkçe öğretmenin rolü öğrencilerin kişisel
niteliklerini, sosyal ve çevresel koşullarını, ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak
öğretim görevini yerine getirmektir. Öte yandan Türkçe öğretmeni dili kullanışıyla
öğrencilere rol model olmalıdır. Yazılı kaynaklardan faydalanarak öğrencilere okuma
alışkanlığı kazandırmalı ve okuma etkinliğini öğrenciler için keyfe dönüştürmelidir.
Türkçe öğretmeni, öğrencileri öğrenme sürecinin etkin birer parçası yapmak adına
işbirliği, etkileşim, sosyalleşme gibi durumlara teşvik etmeli, öğrencileri farklı düşünme
ve problem çözebilme niteliğine kavuşturmalıdır.
Türkçe öğretmeninin dikkat etmesi gereken temel unsurlar aşağıda belirtilmiştir:
ı.
ii.
ııı.

Öğrencilerin düşüncelerine gereken önemi vermelidir
Öğrencilere dersle ilintili kaynak ve araçlar sunmalıdır,
Türkçe eğitiminde dikkat edilmesi gereken unsurları gözden kaçırmamalı, anlam
bağı kurma problem çözme analiz etme gibi öğrenci niteliklerini geliştirecek
çalışmalardan faydalanmalıdır,

iv.

Öğrencilerin kişisel farklılıklarına uygun çalışma stilleri geliştirmelidir,

v.

Çeşitli kavramsal analizler yapmadan önce öğrencilerini ilgil,i kavram üzerine
düşünmeye sevk etmelidir,

vi.

Öğrencilerin gerek arkadaşlarıyla gerekse öğretmenleriyle sosyalleşmelerine olanak
sağlamalıdır,

vii.

Tartışma ve sohbet ortamı yaratacak sorular sorarak öğrencilerini düşünmeye ve
tartışmaya özendirmelidir,

viii.
ix.

Öğrencilerine eğitim sürecinin her safhasında yardımcı olmalıdır, yön vermelidir
Öğrencilerin zihinsel aktivitelerini geliştirecek sorular sormalı, öğrencilerinin
düşünme ve problem çözebilme kabiliyetlerini geliştirmelidir.

x.

Öğrencilerinin

bilgiler arasında bağ kurma, bilgileri anlamlandırma,

fikirlerini ortaya koyabilme

gibi durumları geliştirmeleri

konusunda

kendi
sabırlı

olmalıdır
xi.

Öğrencilerin öğrenme sürecindeki hızları birbirinden farklı olabilir bu noktadan da
sabırlı davranmalı ve öğrencilerinin özgüvenini yükseltmelidir,

xii.

Öğrencilerinin kendilerini değerlendirmelerini sağlamalıdır,
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Öğrencilerini

öğrenme

sürecinde

etkin

olmaya

ve

bağımsız

olmaya

yönlendirmelidir,
Öğrencilerinin

birbirleri

ile olan iletişimlerinin

demokratik

olmasına

özen

göstermelidir,
xv.

Öğrencilerine gerek okul içinde gerekse okul dışında bilgisel yapılanmalarını
sağlayacak olanaklar üretmelidir.

2.5.3.

Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğretimsel Uygulamalar

Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme etkileşimseldir. Bu etkileşimi iletişim ve
işbirliği unsurları belirlemektedir. Öğrenme; öğrenen merkezlidir, öğrenen öğrenmede
etkindir ve kendi yaşantısı yoluyla yaparak yaşayarak öğrenir. Ayrıca öğrenmede
öğrenenin hazır bulunuşluğu önemlidir. Öğrenme bir süreçtir ve öğrenende bilginin
yapılandırılması bir süreç içerisinde gerçekleşir. Öğrenmede işbirliği, probleme dayalı,
eğitici

drama,

bireysel

öğrenme

ve

proje

tabanlı

öğrenme

uygulamaları

kullanılmaktadır. Öğrenmede öğretmen öğrenme ortamının hazırlayıcısı, öğrenci için
rehber ve kaynak kişidir (Kurak, 2009).
İşbirliğine dayalı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme yapılandırmacı öğrenmenin
en önemli

uygulamalarını

oluşturmaktadır.

Bu süreçte öğrenenler,

diğerlerinin

düşüncelerini paylaşmakta ve işbirliğine dayalı öğrenme yapılan gruplarda etkili bir
şekilde çalışmaktadır. Probleme dayalı öğrenme, kendi öğrenmelerinde sorumluluk
almalarını

desteklemekte

ve

işbirliğine

dayalı

gruplarda

öğrenenlerin

göreve

araştırmaya

dayalı

odaklanmalarını sağlamaktadır (Saban, 2013).
Yapılandırmacı

yaklaşımda

buluşa

dayalı

yaklaşım

ve

yaklaşımlar da kullanılır. Buradaki temel gerekçe öğrenenlerin etkin katılımını,
önbilgilerini uygulamalarını, ilgilerini geliştirmelerini ve ilgili materyallere merak
duymalarını

sağlamaktır.

Bu yaklaşımda,

sorgulama

yöntemi

de kullanılabilir.

Sorgulama, bilginin oluşturulmasına katkı getirebilecek önemli uygulamalardandır.
Öncelikle öğrenenlere soru sorulmakta, daha sonra öğrenenler hipotez kurmakta, ilgili
bilgileri toplamakta ve sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır (Güneş, 2007). Sorgulama,
öğrenenlerin

derse

geliştirmekte

ve

ilgi
gerçekte

ve

uyumlarını
ne

olduğunu

arttırmakta,
görme

ve

araştırmacılık

özelliklerini

çıkarımlarını

başkalarının

düşünceleriyle karşılaştırma konusunda ilgilerini artırmaktadır. Bu yaklaşımda gözlem
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yöntemi de kullanılabilir. Görevleri kaydetme ve yorumlama ya da açıklama olarak iki
bölüme ayrılır. Gözlem üst düzey düşünmeyi ve iletişimi sağlayarak gerçek öğrenmeyi
oluşturur (Yurdakul, 2005).
Yapılandırmacı yaklaşımda kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi muhakkak ki
proje tabanlı öğrenmedir. Proje tabanlı öğrenme, öğrenciyi öğretimin merkezine alan bir
öğrenme ve öğretme yöntemidir. Bu yöntemin temel amacı, öğrenilecek olan konunun
öğrenci tarafından bir sorun olarak ortaya konulması, araştırılması ve çözüm önerileri
getirilmesidir.

2.5.4.

YapılandırmacıYaklaşımve Proje Tabanlı Öğrenme

Yapılandırmacı yaklaşım, proje tabanlı öğrenme için temel oluşturmaktadır. Chard
(2001)' a göre, "proje tabanlı öğrenmede öğrencilerden gerçek dünyaya dayanan
problemleri müfredat konularına uyumlu bir şekilde araştırmalarını istenir. Öğrenciler
de konular arasında köprüler oluşturarak, bilgiyi bir bütün olarak ele alırlar. Bu
bütünlüğün sağlanması için proje tabanlı öğrenmenin eğitim programları içerisinde
yerini alması gerekmektedir."
Türk eğitim sisteminde yeniden planlanan ilköğretim programında 2004-2005 eğitim
öğretim yılında pilot okullarda uygulanan ve daha sonra tüm ilköğretim okullarında
faaliyete geçen bir program değişikliği yapılmıştır. Eğitim programlarımız tekrar
düzenlenerek

eğitim

öğretim

süreci

yapılandırmacı

yaklaşım

ile

yeniden

şekillendirilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımın özelliklerine göre yeni öğretim ortamları,
yöntem ve teknikler programa eklenmiştir. Öncesinde kullanılan düz anlatım, soru
cevap, okuma ve anlatma gibi tekniklerin yanı sıra daha sık kullanılmak üzere;
öğrencinin aktif katılımını sağlayan, yaparak-yaşayarak, gözlemleme, grup çalışmaları,
proje ödevleri, portfolyo (gelişim dosyaları) hazırlama, dramatizasyon gibi teknikler ve
stratejilerin uygulamalarına geçilmiştir. Öğrencilerin sınıf içi ve dışında aktif hale
getirilmesi için yeni uygulamalar getirilmiştir. Bu uygulamaların başında öğrenmenin
en üst düzeyde

gerçekleşmesi

için bireyin kendi yaşantısı

ile öğrendiklerini

yapılandırdığı ve yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulduğu yöntemlerin başında proje
tabanlı öğrenme yöntemi gelmektedir (Güneş, 2007).
Yapılandırmacı yaklaşım, proje tabanlı öğrenme yöntemi için dayanak noktaları
oluşturmaktadır.

Yapılandırmacılığın

yapılan
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etkinliklerin

teorik

altyapısını

oluşturduğu, proje tabanlı öğrenme için bu teorik altyapının uygulamaya konulma şekli
olduğu ifade edilebilir (Scott, 1994). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, bilginin
öğretmenden öğrenciye doğrudan aktarılmadığını, bilginin öğrenci tarafından tekrar
şekillendirildiği temeli üzerine oluşturulmuştur. Proje tabanlı öğrenme yöntemi de bu
yönüyle yapılandırmacı yaklaşım ile iç içe olup daha çok bilginin uygulamaya yönelik
kısmını

oluşturur

(Solomon,

2003).

Bu

öğrenme

yöntemlerinde

öğrenmenin

sağlanabilmesi için öğretmenin kılavuz rolüne girebilmesi, öğrencinin de öğretmenin
klasik duruşundan sıyrılıp onu yol gösterici olarak görmesi gerekmektedir.

İki

yaklaşımda da öğrenenler bilgiyi araştır, keşfeder, tekrar üreterek kendi öğrenmelerini
etkin kılarak bireysel bilgilerini yapılandırırlar. Öğrenme etkin olarak, eleştirel düşünme
ve problem çözmeye dayanır (Stem and Huber, 1997).
Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin pasif olarak bilgi almasından çok aktif olarak
bir şeyler yapmalarında yoğunlaşmıştır. Proje tabanlı öğrenme de öğrencilerin kendi
kişisel bilgilerini ve öğrenme ortamlarını oluşturmalarında aktif olmaları gerektiğini
vurgular (Yurdakul, 2005). Proje tabanlı öğrenmeyi

savunan eğitimciler, proje

çalışmasının eğitim programının tamamını oluşturmasını değil, ilk sınıflarda programın
daha biçimsel ve sistematik bölümlerine, daha küçük çocuklar içinse programın formel
olmayan kısmına tamamlayıcı bir unsur olarak algılanmasını önermektedirler. Proje
çalışması, temel eğitime bir katkı olarak değil, eğitim programında yer alan tüm
konulara tamamlayıcı bir unsur olarak benimsenmektedir. Bu kapsamda proje çalışması,
eğitim programı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır (Demirel, 2013).

2.6. PROJE TABANLI ÖGRENMEYLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMAL~
Bu bölümde proje tabanlı öğrenmeye yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında
gerçekleştirilen

araştırmalar

değerlendirilecektir.

Yurt içinde bu konu ile ilgili

araştırmalara rastlanmamıştır.

2.6.1. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
Varışoğlu (2014)' göre, "Proje Tabanlı İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Türkçe
Dersindeki Ekler Konusunu Öğrenmelerine Etkisini" incelediği araştırmasında, ortaokul
6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki ekler konusunu öğrenmelerinde proje tabanlı
işbirlikli

öğrenme

değerlendirilmiştir.

faaliyetleri
Araştırmadan

ile

öğrenci

elde edilen
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başarısı
sonuçlara

arasındaki
göre,

mevcut

etkileşim
öğretim

programının

proje tabanlı

işbirlikli

öğrenme faaliyetleriyle

zenginleştirilmesinin

öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Demir (2013)' e göre, "Türkçe Öğretimi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı"
adlı çalışmasında, sınıf öğretmeni adaylarının "Türkçe Öğretimi" dersi kapsamında
proje

tabanlı

öğrenmeye

örnek

olabilecek

çalışma

yapmaları

sağlanmış

ve

gerçekleştirilen projelere, proje tabanlı öğrenme yönteminin aşamaları ve sürecini,
öğretmen adaylarının özellikle yaşayarak öğrenmesi amacına da hizmet etmiştir.
Araştırma

sonucunda,

gerçekleştirilen

uygulamalarda

öğretmenlerin

ilkokul

öğrencilerine yönelik tamamen öğrencinin aktif olduğu, proje üretmede ön bilgilere
sahip olmaları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, öğrenci odaklı derslerin öğrenme
sürecinde daha etkili olduğu ve grup çalışmasının yaratıcı projeler oluşturulmasına
katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, sınıf öğretmeni adaylarının kitap
seçiminde, öğrencileri doğru yönlendirebilme bilinci kazandırması, öğrencilere de kitap
tasarlama noktasında projeler yaptırma ve öğrenciye okuma becerisi ve alışkanlığı
kazandırma noktasında, motivasyonlarını artırmayı hedef alan çalışmanın da başarılı bir
sonuç verdiği ifade edilmektedir.
Özer ve Özkan (2011)' ın ortaya koyduğu araştırmalarla Fen Bilgisi Bölümü'nde
bulunan öğretmen adaylarının proje temelli öğrenim görmeleri kişisel başarılarının
artmasında ve verimin yükselmesinde etkili bir gerekçe olup olmadığı araştırılmıştır.
· Sözü geçen öğretmen adaylarına yapılan bir dizi başarı ölçme yöntemi uygulanmış ve
en nihayetinde deney grubu ile kontrol grubu arasında biyolojiyle ilgili alanlarda derin
farklılıklar ortaya çıkmamıştır.

Bir benzer araştırmada bulunan Karaçallı (2011) projeye dayalı öğrenme
biçiminin 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi bağlamında, öğrenmeye ve öğrenmenin
niteliğine, öğrenmenin kalıcılığına, akademik başarıya ilişkin araştırmıştır. Proje tabanlı
öğrenme yönteminde öğrencilerin derse ve ilgili konuya merakları ve ilgilerinin daha
canlı olduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan projeye dayalı ya da geleneksel eğitim
modelinde başarının kişinin cinsiyeti, yaşı gibi değişkenlerle ilintisinin olmadığı ortaya
konulmuştur. Öğrenmenin niteliğini artıran bir unsur olarak merak duygusu aşılamanın
ve teşvik edilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.
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Karaçallı 'nm (2011), "İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı

Öğrenme YöntemininAkademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi" isimli yüksek
lisans tezinde ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme
yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisini araştırmayı amaçlamıştır.
Öğrencilerin derse ve üniteye yönelik olarak ilgileri canlı tutulmuş ve öğrenmeye olan
istekleri olumlu sonuçlanmıştır. Başarıyı arttırmada öğrenciyi, üniteyi öğrenmeye teşvik
etmesi yöntemi daha geçerli ve etkin hale getirmiştir. Proje tabanlı öğrenme yöntemi ve
geleneksel öğrenme yöntemine dayalı öğretimlerde akademik başarı ve tutum üzerinde
cinsiyet, yaş ve kame notu değişkenlerinin etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak,
öğrencinin merak duygusunu uyandırmanın onu öğrenme için isteklendirmede önemli
olduğu görülmektedir.
Doğay (2010)' göre, yaptığı araştırmada "Ekoloji ünitesinin öğrenilmesindeproje

tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (İstanbul ili örneği)" üzerinde
durmuştur. Proje yöntemi uygulanan özel bir lise deney grubu, klasik yöntem uygulanan
bir devlet lisesi ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bu liselerin 10. sınıflarından
30'ar

öğrenci

rastgele

örnekleme

yöntemiyle

seçilmiştir.

Araştırmaya

katılan

öğrencilere ders . işlenmeden önce ön test uygulanmış ve çevre konusu hakkında ne
kadar ön bilgiye sahip oldukları ve gruplar arasındaki hazır bulunuşluk seviyelerinin eşit
olup olmadığı saptanmıştır. Sonrasında her iki grubun biyoloji öğretmenleri, yöntemleri
doğrultusunda hazırladıkları planlarına göre "Ekoloji" konusunu işlemiştir. Proje tabanlı
öğrenme yaklaşımına göre yapılan öğretim ile klasik yönteme göre yapılan öğretim
arasında öğrencilerin akademik başarıları bakımından deney grubu lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuştur.
Şahin, vd., (2011)' a göre, " İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı

Öğrenme Yönteminin Uygulanması ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri" adlı
yüksek lisans tezi çalışmasında proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretimde fen ve
teknoloji dersinde uygulanabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, genel
tarama(survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmacının bu çalışmadaki temel amacı,
ilköğretim 5. ve 8. sınıf öğrenci ve fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin fen ve
teknoloji dersinde uygulanan proje çalışmalarının uygulanış biçimiyle ilgili görüşlerinin
tespit edilmesidir. İncelenen görüşlere göre saptanan eksikliklerin belirlenmesi ve bu
eksikliklerin kaldırılmasına yönelik alternatif önerilerde bulunulmasıdır. Araştırmanın
çalışma evrenini, Samsun ili Canik ilçesi ilköğretim okullarında okuyan 5. (1552
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öğrenci) ve 8. (1495 öğrenci) sınıf toplam 3047 öğrenci, bu okullardaki 5. sınıf okutan
sınıf öğretmenleri (287 öğretmen) ve 8. sınıf fen ve teknoloji öğretmenleri (35
öğretmen) toplam 322 öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada, öğrenci ve öğretmen
görüşlerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Tabuk (2009), "Proje Tabanlı Öğrenmede Çoklu Zeka YaklaşımınınMatematik

Öğrenme Başarısına Etkisi" konulu doktora tez çalışması yapmıştır. Araştırma ön test
son test kontrol gruplu modelde düzenlenmiş deneysel bir çalışmadır. Uygulama
İstanbul'daki iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ömeklemini bu
iki okulun 6. sınıf (144) sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.Araştırmadaveri toplama aracı
olarak, matematik başarı testi, matematiğe karşı tutum testi ve çoklu zeka alanlarını
belirleme envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, matematik dersinde
uygulanan proje tabanlı öğrenmede çoklu zeka yaklaşımının öğrencilerin matematik
dersi başarılarınave matematik dersine yönelik tutumlarına istatistik olarak anlamlı bir
etkisininolmadığıgörülmüştür.
Kayıran (2009)' göre, ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde kullanılan
çoklu zeka kuramı destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulandığı bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmada, deney grubu ile ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler
programı doğrultusundaki öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubunun sosyal
bilgiler dersine ilişkin tutumları, akademik başarıları ve kalıcılık puanları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya çıkarma amaçlamaktadır. Araştırmasını elli
öğrenci üzerinde geçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda; çoklu zeka kuramı destekli
proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik
başarılarını arttırmada ve derse ilişkin tutumlarını olumlu yönde geliştirmede etkili
olduğu söylenebilir.
"İlköğretim 8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Kent Projesi Konusunda Proje Tabanlı
Öğrenmeye Dayalı Bir Uygulama Örneği" adlı doktora tezinde yapılan bir başka
çalışmada; proje merkezli öğrenim yönteminin 8. sınıf görsel sanatlar dersi
öğrencilerinin başarıların, öğrenme niteliğinde, öğrendiklerini uygulamaya koyabilme
yeteneklerinde ve bilgilerin kalıcılığındaki etkisi araştırılmıştır. Proje temelli çalışan
deney grubunun, geleneksel öğrenim modeliyle çalışan kontrol grubuna kıyasla daha
başarılı olduğu ortaya çıkmıştır (Kalyoncu,2009).
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Şahin (2009), "İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme

Yönteminin Uygulanmasıile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri" isimli çalışmasında
Samsun ili Canik ilçesinde ilköğretimde görev yapan (150) öğretmen ile öğrenim gören
(402) öğrenciye uyguladığı anket ile görüşleri belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma
sonucunda, öğretmenler en fazla projelerin öğrencilerin yaratıcılığını ve motivasyonunu
artırdığı görüşünü, öğrencilerin ise en fazla projelerin ne amaçla yapıldığını bildiklerini
görüşünü belirttikleri sonucu ortaya konmuştur.
Doğan (2008), "Hücre KonusundakiKavramların ÖğretilmesindeProje Tabanlı

Öğretimin Başarıya Etkisi" isimli çalışmasında proje tabanlı öğrenmenin akademik
başarıya etkisinin olup olmadığını incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmasını, Afyon'da
bulunan bir ilköğretim okulunda 6. sınıf (58) öğrencisi ile yürütmüştür. Deney grubunda
proje tabanlı öğrenme yaklaşımını uygularken, kontrol grubunda geleneksel yöntem
uygulamıştır. Araştırmada, proje tabanlı öğrenmenin akademik başarıyı arttırmada daha
etkili olduğu sonucuna varmıştır.

Ekiz (2008),

"Fen ve Teknoloji Laboratuvarının Proje Tabanlı Öğrenme

Yaklaşımıİle DesteklenerekÖğretimininÖğrenciBaşarısına,Hatırda TutmaSeviyesine
ve Duyuşsal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" isimli çalışmasını 4. ve 5. sınıf
müfredatında yer alan "Vücudumuz Bilmecesini Çözelim" ünitesinde uygulamıştır.
Çalışma, Muğla Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören
toplam (58) öğrenci ile gerçekleşmiştir.

Veri toplama aracı olarak, başarı testi

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda başarı, hatırda tutma ve tutumları açısından deney
grubu lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Aladağ (2008), "İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme

Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi" isimli çalışmasında yaptığı
araştırmalar sonucunda ilköğretim 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin işlem öncesi
ve sonrası başarı grafikleri ortaya konulmuştur. İşlem öncesi deney ve kontrol grubu
arasında bir fark göze çarpmaz iken işlem sonrasında projeye dayalı öğrenim gören
deney grubu öğrencilerinin verim ve başarısının kontrol grubu öğrencilerine kıyasla
daha sağlıklı olduğu ortaya çıkmıştır.
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Tuncer (2007), "Sanal Ortamda Proje Tabanlı Öğrenme" adlı çalışmada yapılan
bir başka araştırma ile projeye dayalı öğrenme metodunun sanal öğrenme anlayışındaki
bir takım problemlere çözüm üretebileceği sonucuna varılmıştır.
Gültekin (2007), "İlköğretim 5. sınıf Fen Bilgisi dersinde proje tabanlı
öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi" adlı çalışmasında projeye dayalı öğrenim
biçiminin öğrenme niteliği üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalarda bulunmuştur. Yine
kontrol ve deney gurubu oluşturularak yapılan araştırmada. Proje temelli çalışan öğrenci
grubunun akademik başarı anlamında daha iyi bir seviyede olduğu, öte yandan proje
merkezli çalışan öğrencilerin, öğrenme konusunda daha hevesli ve aktif olduğu ortaya
çıkmıştır. Araştırmanın bir parçası olan proje tabanlı çalışan deney grubu öğrencileri,
proje tabanlı öğrenme biçiminin çok daha keyifli, eğlenceli bulduklarını, öğrencilere
çeşitli yetenekler kazandırdığını, akademik başarıyı artırdığını vurgulamışlardır.
Övez (2007), "Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğretimin
Öğrenci Başarısına

Etkisi''

araştırılmıştır.

Bu amaçla,

proje

tabanlı

öğrenme

yaklaşımının öğretim süreci üzerindeki etkisinin ortaya konulabilmesi için nitel ve nicel
araştırma yöntemleri ile deney grubu(35), kontrol grubu(35) olmak üzere toplam (70)
öğrenci kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakarak, kontrol grubu öğrencilerinin
başarı düzeyleri ile deney grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu ancak öğrenci tutumlarında bir değişme olmadığı görülmüştür.
Çiftçi (2006), "İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler öğretiminde proje tabanlı
öğrenmenin öğrencilerin, akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine,
erişilerine, öğrenilenlerin kalıcılığına ve tutumlarına etkisi" incelemek amacıyla tez
çalışması yapmıştır. Araştırma Konya'daki
gerçekleştirilmiştir.

Deney grubunda

bir okulun 6. sınıf (41) öğrencisi ile

ders, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı

ile

işlenirken kontrol grubunda geleneksel yaklaşımla işlenmiştir. Araştırma sonucunda
akademik risk alma, problem çözme ve tutum açısından deney grubu ve kontrol grubu
son testleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, erişi ve kalıcılık açısından deney
grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Yılmaz (2006), "İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenmenin
Öğrenenlerin Akademik Başarıları, Yaratıcılıkları ve Tutumlarına Etkisi" adlı tez
çalışmasında, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarıları, yaratıcılık
düzeyleri ve derse yönelik tutumları arasında fark olup olmadığını belirlemeyi
amaçlamıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılı içerisinde (54) öğrenci üzerinde yaptığı bu
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çalışma sonucunda, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarılarına,
yaratıcılık düzeylerine ve sosyal bilgiler dersine yönelik olumlu bir etkide bulunduğunu
belirtmiştir.
Başbay

(2006), "Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı

Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi" adlı doktora tez
çalışmasını ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yürütmüştür. Öğretme-öğrenme
sürecinde, proje tabanlı öğrenme yaklaşımını disiplinler arası ve işbirliğine dayalı
öğrenme etkinlikleriyle kullanmıştır. Çalışmalarını yürütmek amacıyla, disiplinler arası
öğretim programına ve işbirliği yöntemlerine uygun okulları seçmiştir. Çalışma sonunda
basamaklı öğretim programıyla desteklenen, disiplinler arası bir anlayışla ve işbirliğine
dayalı öğretim yöntemleriyle yürütülen proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin
sorumluluk alma, güdülenme, işbirliği içinde çalışma, özgün ürünler oluşturma,
araştırma becerileri gibi çeşitli özelliklerinin gelişimine katkı getirdiği belirlenmiştir.
Ayrıca bu uygulama sürecinde zamanın yetersiz kaldığı, öğrencilerin proje geliştirirken
yaşamla bağ kurdukları, öğretme-öğrenme

sürecinin öğretmenlere ve öğrencilere

olumlu katkılar getirdiği ortaya çıkmıştır.
Yavuz (2006), 'Proje Tabanlı ÖğrenmeModelinin Kimya Eğitimi Öğrencilerinin

Çevre Bilgisi İle Çevreye Karşı Tutumlarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi' isimli
çalışmasını, Hacettepe Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 4. sınıfta öğrenim
gören (20), 5. sınıfta öğrenim gören (39) öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, veri
toplama aracı olarak "Çevre Bilgi Testi", "Çevre Tutum Ölçeği", "Çevre Davranış
Testi", "Bilimsel İşlem Beceri Testi" kullanılmıştır. Bunun yanı sıra "Proje Çalışmasını
Değerlendirme

Formu"

ve

"Proje

Yeterlik

Formu"

da

çıkan

ürünlerin

değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Proje Tabanlı Öğrenme ile
öğrencilerin çevre hakkındaki bilgileri arttırıp, bu konudaki tutum ve davranışları
geliştirilebilir şeklinde ifade edilebilir.
Literatür taraması sonucunda, proje tabanlı öğrenme yönteminin çeşitli alanlarda etkili
olduğu ve proje tabanlı öğrenmenin çeşitli alanlarda öğrencilerin motivasyonunu olumlu
yönde etkilediği
projelerin,

görülmüştür.

öğrencilerin

Araştırma

öğrenmelerine

sonuçlarının

geneline bakıldığında

olumlu katkıda bulunduğu,

ise

öğrenilenlerin

kalıcılığını arttırdığı, öğrencilerin derse yönelik tutumlarına olumlu etkisinin olduğu ve
öğrencilerin iletişim ve girişimcilik gibi sosyal becerilerini arttırdığı anlaşılmaktadır. Bu
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araştırmalarda,
bilimsel

öğrencilerin başarı, mantıksal düşünme, yaratıcı problem çözme,

düşünme

öğrencilerin

gibi

disiplinler

bilişsel
arası

özelliklerinin

uygulamalardan

geliştiği
mutlu

vurgulanmıştır.

oldukları,

özgün

Ayrıca,
ürünler

oluşturdukları, sorumluluk aldıkları, derse katılımlarının arttığı, güdülendikleri, kendine
güven duygusunu ve tutumlarını olumlu geliştirdikleri ifade edilmiştir.
Barak ve Shachar (2008), "Projects in TechnologyEducation and Fostering Learning:

The Potential and Its Realization- Eğitim Teknolojilerinde ve Eğitimde Projelerin
Potensiyeli ve Gerçekleşmesi" isimli çalışmasında, öğrencilerin bireysel öğrenen kişiler
olarak teknoloji projelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje çalışmalarıyla örtüşen
bilgi çeşitlerini ve problem çözme becerilerinde öğrencilerin rolünün belirlenmesi ile
ilgili olarak çalışılmıştır. 12. kademede okuyan 53 lise öğrencisi ve 9 öğretmen
gözetiminde projelerini gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerin laboratuvardaki gözlemleri,
iki anket ve projeler ile ilgili hazırlamış 25 portfolyo çalışmalarına göre veriler
toplanmıştır.

Araştırma

sonuçları, proje çalışmalarının

öğrencilerin karşılaştıkları

problemleri çözebilmelerinde iyi fırsatlar sağladığını, bilgi ve becerilerini en üstü
düzeyde gerçekleştirdiklerini

ortaya koymuştur.

Öğretmenlerin

de proje tabanlı

öğrenme uygulamaları ile ilgili olarak iyi bir pedagojik eğitimin almasını ve bunu
uygulamalı olarak sınıflarına yansıtmaları gerektiğini de vurgulamışlardır.
Rosenfeld ve Rosenfeld'in (2006) "UnderstandingTeacherResponses to Constructivist

Learning Environments: Challenges and Resolutions Yapılandırmacı Öğrenme
Ortamları için Öğretmenlerin Tepkilerini Anlama: Sorunlar ve Çözümler" isimli
makalesinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarından olan proje tabanlı öğrenme
üzerinde durmuşlardır. Bir durum çalışması olan çalışmada öğretmenin önemli bir rol
kazanan yapılandırmacı öğrenmedeki öğretmenlerin tepkileri araştırılmıştır. Birisi proje
tabanlı öğrenme diğeri geleneksel öğrenme ortamından sürdürülen iki farklı gruba iki
farklı envanter uygulanmıştır. Bu envanterlerin öğrenme ortamında, anketlerde, ve
ertelenmiş mülakatlarda bir yol sonra kullanılmasında öğretmenlerin etkilerinin önemli
olduğu saptanmıştır. Özellikle proje tabanlı öğrenme uygulamalarında öğretmenler
etkinliklere ve sorunlara karşı daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Bu bakımdan
öğretmenlerin
yönlendirmesinde

öğrenciler
ve

tarafından

rehberlik

bilgilerin

etmesinde

vurgulanmıştır.

105

oldukça

yapılandırılması
önemli

bir

için

onları

faktör

olduğu

Wu ve Krajcik (2006), "Exploring Middle School Students' Use of Inscriptions in

Project-Based Science Classrooms- Ortaokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Fen
Sınıflarındaki Yazıtların Kullanımının Keşfedilmesi" isimli

çalışma,

7.

sınıf

öğrencilerinin proje tabanlı fen sınıflarında, suyun kalitesi ünitesindeki öğrenme
uygulamaları incelenmiştir. 8 ay süren çalışmada video kayıtları, öğrenci el çalışmaları
ve öğretmen mülakatları toplanmıştır. Öğretmenlerin sosyal, kavramsal ve materyal
kaynakları sağlaması, öğrencilerin farklı ürünleri kullanmalarını sağlamış ve bu da
yaratıcılıklarını ortaya koyarak, anlamlı ürünler oluşturmalarını sağlamıştır. Böylece,
sürecin öğrenciler tarafından etkili bir şekilde gerçekleştiğini belirtmişlerdir.
Land ve Greene (2006), "Project-BasedLearning With World Wide Web: A Qualitative

Study of Resource Integration, Education Technology Research and Development
İnternet Ağı ile Proje Tabanlı Öğrenme: Kaynak Araştırmasına Bağlı Nitel Bir
Çalışma" isimli bir makale yayınlamıştır. Bu makalede proje tabanlı öğrenme
ortamlarında, bilgi kaynaklarını araştırmak, bütünleştirmek ve amaca uygun olarak
kullanmak

üzere

geliştirilen

süreci

incelemek

amaçlanmıştır.

Nitel

araştırma

yöntemlerinin kullanıldığı çalışmanın ömeklemini, eğitim teknolojileri dersini alan 9
öğretmen adayı oluşturmuştur. Bu çalışmada öğrenciler, kendi proje fikirleri ile örtüşen
bilgi kaynaklarını araştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin proje yöntemi
ile çoklu bilgi kaynaklarını bütünleştirmede zorlandıkları ortaya çıkarılmıştır.
Marti, Gil ve Julia (2006), yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin geleneksel ve
proje tabanlı öğrenme biçimlerinden hangisi tercih edeceği, hangi öğrenme biçimi
konusunda daha hevesli ve istekli olduklarını araştırmışlardır. Yapılan araştırma
sonucu;71 öğrenciden 65 öğrenci proje merkezli öğrenme biçimine eğilim gösterirken,
sadece 6 öğrenci geleneksel öğrenme yöntemini tercih etmiştir. Dolayısıyla projeye
dayalı öğrenme biçiminin öğrencilerin öğrenme hevesi ve isteğini artırdığı ortaya
çıkmıştır.
Harriman (2006), "Proje Tabanlı Öğrenme ile İnternetin Karşılaştırılması:

Online Projelerde Öğrenci Deneyimleri" adlı çalışmasında bir dizi araştırma yöntemi
kullanmıştır. Araştırmada öğrencilerin bilgi ile aralarındaki ilişki ve bilgiye olan istek
ve merakları araştırılmıştır. Araştırmada proje ye dayalı öğrenme biçimi ile eğitilen
öğrencilerin bilmedikleri alanlara ve sorulara karşı, geleneksel yöntemlerle öğrenim
gören öğrencilere kıyasla daha fazla merak hissettikleri sonucuna varılmıştır.
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Barak ve Dori (2005) çalışmalarında, bilgi teknolojileri ile desteklenen proje
tabanlı öğrenme yaklaşımı ile üniversite birinci sınıf kimya öğrencilerinin başarılarını
arttırmayı amaçlamışlardır. Çalışmada, bilgi teknolojileri ortamında her biri kontrol ve
deney grubu öğrencilerini

içeren,

üç kimya dersi proje tabanlı

öğrenme

ile

tasarlanmıştır. Deney grubundaki öğrenciler, gönüllü olarak bireysel bilgi teknolojileri
projelerinin sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

Kontrol grubu öğrencileri ise, sadece

geleneksel problemleri çözme yolunu seçmişlerdir. Projeler, moleküler modellerin
bilgisayarla gösterimini, bazı bilimsel olayların açıklanmasını ve kimya teorileri
hakkındaki araştırmaları içermektedir. Sonuç ise nitel ve nicel olarak incelenmiştir.
Nicel analizler, ön test, son test ve final sınavları temel alınarak ve iki grubun
karşılaştırılması

yapılarak

gerçekleştirilmiştir.

Nitel

analizle

ise, deney

grubu

öğrencilerinin projeleriyle yansıttıkları performanslar değerlendirilmiştir. Deney grubu
öğrencilerinin, hem son testlerdeki performansları hem de final sınavı başarıları, kontrol
grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olarak bulunmuştur. Nitel bulguların
analizinde ise, bilgisayar modellerinin yapısı ve web destekli araştırma aktivitelerinin,
öğrencilerin

kimyayı

anlamasına

ve zihinsel

gelişimlerine

katkıda

bulunduğu

gözlenmiştir. Sonuç, bilgi teknolojileri ile zenginleştirilmiş proje tabanlı öğrenmenin,
üniversite birinci sınıf derslerinde öğrencilerin kimyasal kavramları, teorileri ve molekül
yapılarını anlamalarını kolaylaştırdığını göstermiştir.
Chin ve Chia (2005), "Problem-Based Learning: Using Ill-Structured Problems in

Biology Project Work- Problem Tabanlı Öğrenme: Biyoloji Proje Çalışmalarında
YapılanmışProblemleriKullanma" çalışmasında, problem tabanlı öğrenme üzerinden 9
ogrencının
Öğrencilerin

biyoloji

dersinde

problemleri

gerçekleştirdiği

çözmek

proje

çalışmaları

için ne gibi çalışmalar

incelenmiştir.

yaptıklarını

bulmak,

öğrencilerin problemlerde karşılaştıkları zorlukları saptamak ve bunlara göre bazı pratik
uygulama örnekleri vermek amacıyla bir durum çalışması yapmışlardır. Veri kaynakları
öğrencilerin gözlemleri, alan notları, yazılı dokümanlar, video kayıtları ve mülakatları
içermektedir.

Öğrenciler,

çalıştıkları

süre içinde problemi

çözmek için gerekli

araştırmalar yapmışlardır.
Rivet ve Krajcik (2004), "Achieving Standards in UrbanSystemic Reform: An Example

of a Sixth Grade Project-Based Science Curriculum- Kentsel Reform Standartlarının
Sağlanması: 6. sınıf Proje Tabanlı Fen Bilgisi Müfredatı Örneği" isimli çalışmalar
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sunmuştur. Bu çalışmalarında,
zorlukların

üstesinden

gelmek

öğrenme ve öğretme ortamlarında
için, proje

tabanlı

öğrenmenin

uygulanması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Öğretmenler,

karşılaşılan

iyi bir şekilde

öğrencilerle işbirliği

yaparak, öğrencilerin gerçek dünya problemlerini çözmek için, fenne anlam katmalarını
ve araştırma yapmalarını sağlaması, yeni teknolojileri kullandırması gerekmektedir. Ön
test ve son test sonuçlarına göre, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanan bu
öğrencilerde, önemli ve tutarlı ölçüde yüksek öğrenmenin gerçekleştiği anlaşılmıştır.
Öğrenciyi araştırmaya yönlendiren ve bilgiyi kendilerinin yapılandırdığı öğrenme
ortamların sağlanması, etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için özellikle fen derslerinde
oldukça fazla önem ve anlam kazandığı vurgulanmıştır.
Solomon (2003), "Project Based Learning: a Primer- Basit Proje Tabanlı Öğrenme"
isimli makalesinde, nitel bir çalışma olarak proje tabanlı öğrenmenin tanımı ve neye
benzediği konusunda bilgi vermiş, değişik ders alanlarında benzetmelere yer vererek
açıklama yapmıştır. Proje tabanlı olarak yapılan çalışmaların, öğrenci başarısını olumlu
yönde etkilediğini belirtmiştir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının eğitim sisteminde,
bir devrim olduğunu varsayarak, projelerin okullarda nasıl uygulanması gerektiğine ve
aşamalarının nasıl uygulanmasının daha etkili sonuç vereceği konularında, önemli
noktalarına değinmiştir. Ayrıca, proje tabanlı öğrenmenin kriterlerine, yararlarına, proje
seçiminde dikkat edilecek hususlara, öğretmenlere ve uzmanlara tavsiyeler vermiştir.
Doppelt (2003), "Proje tabanlı öğrenmenin esnek bir ortamda uygulanması ve

değerlendirilmesi"adlı çalışmasında, başarısı düşük öğrencilerin ilerlemesini sağlamayı
amaçlamıştır. Öğrencileri, bilişsel ve duyuşsal olarak teşvik etmek için dört aşama
izlemiştir. Öğrenci portfolyolarının incelenmesi, sınıf etkinliklerinin gözlemlenmesi,
öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresi ile görüşmeler, giriş sınavlarındaki başarılar ve
öğrenci projelerinin değerlendirilmesi bu araştırmanın araçlarını oluşturmuştur. Bu
araştırmanın bulguları, Fen Bilgisi' nde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci motivasyonu
ile öz değerlendirmelerini her seviyede arttırdığını ve etkin öğrenmede önemli ölçüde
başarılı olduğunu göstermektedir. Üç yıl içindeki etkinlikler özetlenmiş ve üniversiteye
giren öğrenci sayısında artış gözlenmiştir. Düşük başarılı öğrencilerin çoğu, yüksek
başarılı öğrencilerin de girdiği, giriş sınavında üstün başarı sağlamıştır.
Heckendorn (2002), proje tabanlı öğrenme yöntemi aracılığıyla, öğrencilerin bilgilerini
zenginleştirmek için okulun ihtiyaçlarını ve düzeyini incelemiştir. 2000 yılı Güz
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Dönemi'

nde, sınıf içerisinde gerçek dünya problemleri

için, okulun "°ihtiyaçları

doğrultusunda çözüm yolları araştırılmıştır. Araştırmada, sınıf içinde elde edilen
sonuçlar okulun araştırma hedeflerine yararlı olurken, öğrencilere gerçek dünya
problemlerinin çözümünde deneyim edinme fırsatı da sağlamıştır. İki sömestr boyunca
öğrenciler, gerçek dünya problem senaryolarını hazırlayarak bazı çözüm yollarına
ulaşmışlardır.
Schneider vd., (2002), "Performance of Students in Project-BasedScience Classrooms

on a National Measure of Science Achievement- Proje Tabanlı Fen Sınıflarındaki
Öğrencilerin Performanslarının

Ölçümü" isimli makale çalışmaları bulunmaktadır.

Öğrencilerin bilgileri araştırma yoluyla yapılandırdığı proje tabanlı öğrenmenin,

1 O.,

11., ve 12. sınıflarda okuyan 142 öğrenciye uygulanan, eğitim süreçleriyle ilgili
değerlendirme sonuçlarına yer vermişlerdir. Öğrencileri yetiştiren eğitimcilerin, proje
tabanlı fen öğretimine destek vermelerinin önemli olduğunu vurgulamışlardır.
Özetle; fen, matematik vb. alanlardan PTÖ ilgili çalışmalar, çeşitli yerlerde, çeşitli
sınıflarda yapılmıştır. Özellikle sayısal alanlarda PTÖ çalışmalara yer verilirken, sözel
alanlarda yapılan çalışmalara az rastlanmıştır.
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BÖLÜM III

YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinin öğretimi ve öğreniminde
proje tabanlı öğrenme yaklaşımına yönelik tutumları ve görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen görüşlerini ortaya koymak
amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, Nicel araştırma yaklaşımlarından Tarama Modeli
uygulanmıştır.
3.2. Evren ve Örneklem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde Lefkoşa bölgesi ve Lefkoşa bölgesine bağlı
köylerde görev yapan ve Türkçe dersi veren tüın öğretmenler bu çalışmanın evrenini
oluştururken 86 Türkçe öğretmeni çalışmanın ömeklem grubunu oluşturmuştur.
Örnekleme sürecinde 106 Türkçe öğretmenine ulaşılmıştır. Bazı öğretmenlerin birden
fazla okulda ve bölgelerde çalıştıkları tespit edilmiştir ( yaklaşık 9 kişi). Bazı
öğretmenler ise araştırmaya katılmak istememişlerdir (13 kişi). Az sayıda öğretmenin
ise anketi uygun olmayacak şekilde doldurmalarından dolayı geçersiz sayıldığından
iptal edilmiştir (7 kişi). Bu çalışmaya 86 Türkçe öğretmeni katılmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak mevcut araştırma kapsamında geliştirilen,
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersinde yapılan proje çalışmalarıyla ilgili görüşlerini
ortaya çıkarmayı amaçlayan ölçme aracı kullanılmıştır. Öğretmenler hakkında bilgi
almak için birinci bölümde 4 farklı değişkene (okuttuğu sınıf, cinsiyet, mesleki yılı ve
öğrenim durumu), ikinci bölümde ise Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenmeye
ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 30 likert tipi maddeden oluşan anket
uygulanmıştır. Bu anket, 2009 yılında Melek Şahin tarafından Yüksek lisans tezi
kapsamında hazırlanmış ve geçerlilik güvenirlilik çalışmaları yapılmış ve güvenirlilik
katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğu kanaatine varılmıştır. Ankette; "kesinlikle

katılmıyorum,"

"katılmıyorum,"

"kararsızım,"

"katılıyorum"

ve

"kesinlikle

katılıyorum" arasında değişen S'li likert ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada hesaplanan
Güvenirlik Katsayısı O, 7' dir. Bu katsayı az sayıdaki katılma için uygun düzeyde

sayılmıştır.
3.4.

Verilerin Toplanması ve Uygulama

Veri toplama araçları oluşturulurken uzman görüşlerinden ve ilgili tezlerden
yararlanılmıştır. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında görevli yetkili kişilerle
görüşülmüş ve ortaokullarda yapılması için izin verilmiştir. Anketler, verilen izin
doğrultusunda Lefkoşa bölgesi ve Lefkoşa bölgesine bağlı köylerde bulunan
ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Okullara
gidilip okul müdürleri/yardımcıları ile konuşulup durum anlatılmış ve anketler
öğretmenlere dağıtılmıştır. Yaz tatiline girilmesi söz konusu olduğundan, zamanın
kısıtlı olması sebebiyle evleri ziyaret edilen, aynı zamanda uzak mesafedeki
öğretmenlerimize de mail yoluyla anketler gönderilip soruları cevaplamaları rica
edilmiştir. Lefkoşa bölgesinde bulunan ortaokullarda anket uygulanmıştır. İstatistiksel
işlemlerankete verilen cevaplarüzerinde yapılmıştır.
3.5.

Verilerin Analizi

Ömeklem grubuna sunulan ankete alınan yanıtlar, SPSS 16.00 programına
yüklenerek araştırma verileri elde edilmiştir. Analizler, frekans(f), yüzde(%) olarak
hesaplanmıştır.Elde edilen ortalamaların değerlendirilmesindetablo 3.5.1' de görülen
puan aralıklarıçizelgesindenyararlanılmıştır.
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Tablo 3.5.1. Puan Aralıkları

Derece/Seçenek

Puan

Puan Sınırı

Kesinlikle Katılmıyorum

1.00

1.00-1.79

Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum

2.00

1.80-2.59

3.00

2.60-3.39

4.00

3.40-4.19

5.00

Elde edilen bilgilerin dağılımının

4.20-5.00

normalliğine

bakmak üzere Kolmogrov

Smirnov testi uygulanmıştır. Bu teste göre dağılım normaldir.( sig.=0,08) dolayısıyla
anlamlı farklılık testleri için parametrik istatistiklerden yararlanılmıştır. Gruplar arası
anlamlı farklılık için Bağımsız t testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. İki grup
karşılaştırmalarında, Bağımsız t testi uygulanırken, grup sayısı ikiden büyük olan
anlamlı farklılık testi olarak Anova kullanılmıştır. Bu çalışmada, anlamlılık düzeyi
p=0,05 olarak seçilmiştir.
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, araştırmada belirlenen sorulara ilişkin bulgulara ve bulguların
yorumlarına yer verilmiş, Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenmeye yönelik
görüşleri alınmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin SPSS programına
yüklenmesi ile oluşan bulgular aşağıda değerlendirilmiştir.
4.1. Öğretmelerin Okuttuğu Sınıf ve Cinsiyet Dağılımları
Tablo 4.1. Öğretmelerin Okuttuğu Sınıf ve Cinsiyet Dağılımları

Okuttuğunuz Sınıf

Seçenekler

f

%

6,7,8,.sınıflar: 1

59

69

9,10,11,12. Sınıflar:2

27

31

35

41

51

59

Kadın
Erkek

Tablo 4. 1' e göre öğretmelerin okuttukları sınıf değişkenine bakıldığında, öğretmenler
iki grupta toplanmıştır. Birinci grup 6., 7., ve 8. Sınıflarda da ders veren
öğretmenler(%69), ikinci grup ise 9.,

10.,

11.,

12.

Sınıflarda ders veren

öğretmenleri(%31) içerecek şekilde oluşturulmuştur. Buna göre öğretmenlerin fazlası
birinci grup öğretmenlerdir. Öğretmenler cinsiyet değişkenine göre ayrıldığında
fazlasının erkek öğretmenler olduğu bulunmuştur.

4.2. Öğretmelerin Mesleki Yılı ve Öğrenim Durumu Dağılımları
Tablo 4.2. Öğretmelerin Mesleki Yılı ve Öğrenim Durumu Dağılımları

Kişisel Bilgiler

Seçenekler

f

%

Meslekteki Yılınız

0-5 yıl

19

22

6-10 yıl

40

47

11 yıl ve üzeri

27

31

Yüksekokul

12

14

Lisans ve üstü

74

86

Öğrenim Durumu

Tablo 4. 2' e göre öğretmelerin meslekteki yıl değişkenine bakıldığında, öğretmenler üç
grupta toplanmıştır. Birinci grup 0-5(%22), ikinci grup 6-10(%4 7) ve üçüncü grup 11
yıl ve üzeri(%31) çalışan öğretmenleri içerecek şekilde oluşturulmuştur. Buna göre
öğretmenlerin

fazlası ikinci grup öğretmenlerdir.

Öğretmenler, öğrenim durumu

değişkenine göre iki gruptan toplanmıştır. Birinci grup yüksekokul(%14), ikinci grup
ise

lisans

ve

lisansüstü

(%86)

öğretmenlerdir.

öğretmenlerden oluştuğu görülmüştür.
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Çoğunluğun

lisans

ve

üstü

4.3. Katılımcıların Maddelere İlişkin Verdikleri Cevapları
Tablo 4.3. Katılımcıların Maddelere İlişkin Verdikleri Cevapları

Seçenekler

PROJE ÇALIŞMALARI İLE
a)

>-.
....

~

~

konusu

öğrencilerin

-........>-.

aa
~

:::ı

I-<

o

....
....

ı:::

cıı

~
~

~

~

..:.d

f

%

f

% f

% f

%

f

%

29

34

28

33

18

21

6

7

5

6

1

1

1

1

6

7

51

59

27

31

1

1

1

1

6

7

33

38

45

52

1

1

3

4

4

5

35

41

43

50

o

o

5

6

2

2

37 43

42

49

o

o

6

7

7

8

42 49

31

36

o

o

3

4

9

11

34 40

40

47

o

o

9

11

15

17 30

32

37

belirlenirken

görüşlerini

a)

..:.d
.•...

o

cıı

~

..:.d

-- >-.s
·- -

I-<

....N

-s -,gs

a)

%

s:::ı

§

g

o

.•...cıı

Projelerin

:::ı

I-<

I-<

~

1-

E

E

:::ı

-'"2

İLGİLİ GÖRÜŞLER

f

almam

gereksizdir.
2- Proje konusu belirlendikten
öğrencilerin

araştırmasına

sonra

yardımcı

sorular hazırlarım.
3- Projelerin yapılış amaçlarını mutlaka
belirlerim.
4- Öğrencileri projelerinin

yapımında

sadece evde değil okul çevresinde de
araştırmalar yapmalıdır.
5- Projelerde

öğrencilerin

yapmaları

gereken aşamaları onlara açıklarım.
6- Projeler ile ilgili öğrencilerin bilgiyi
araştırıp

eski

bilgileriyle

anlaşılır

bağlantılar kurulması sağlanır.
7- Projeler öğrencilerin yaratıcılığını ve
motivasyonunu artırır.
8- Projelerin yapımında sınıf disiplini
her zaman sağlanmalıdır.
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35

1

1

3

4

17 20

o

o

2

2

15

8

9

23

27 32 37

5

6

11

13

o

o

6

7

o

o

10

o

o

o

9- Projelerde öğrenciler sorumluluk ve

47 55

18

21

54

23

27

18

21

5

6

27 31

32

37

11

13

18

47 55

15

17

12 20 23

45

52

13

13

1

1

3

4

54

63

28

33

o

13

15

14

16

49

57

10

12

o

o

3

4

12

14

50

58

21

24

o

o

1

1

7

8

51

59

27

31

o

o

11

13

20

23

36

42

19

22

3

4

5

6

15

17

33

38

30

35

başarma duygusunu tatmaktadırlar.
10- Öğrenciler proje araştırmalarıyla
ilgili araçlar oluştururlar.
11- Öğrenciler arasında büyük tartışma

17 46

grupları oluşturulur.
12-

Projelerini

gerçekleştirirken

öğrenciler diğer eğitim şekillerine göre
daha sıkı bir disiplin altında olmalıdırlar.
13-

Proje

takım

çalışmalarında

halinde

çalışır

öğrenciler

gruba

21

uyum

sağlarlar.
14-Proje

çalışmalarıyla

yaşantılarını

ve öğrendiklerini

öğrenci
hemen

unutmaz, sonrasında da hatırlar.
15- Projelerin yapımında
arkadaşlarıyla

öğrencilerin
yardımlaşarak

yapmalarını sağlarım.
16- Projelerde

öğrencilerin

üzerlerine

düşen görevleri yaptığı gözlenmektedir.
17-

Projelerin

yapımında

öğrencinin

kendi

vermesi

sorumluluklarında

gereken kararları kendilerinin vermesi
sağlanmaktadır.
18- Projelerde konuya öğrencilerin farklı
bakış açıları kazanmaktadırlar.
19- Proje

çalışmalarında

öğretmenin

sorumluluğu artar.
20-

Projelerin

sunumundan

sonra

öğrencilere

(öğretmen)

kendiniz

ile

konuyla ilgili tartışma fırsatları verin.

1

1

15

17

14

16 34 40

22

26

o

o

10

12

12

14 45

52

19

22

o

o

4

5

3

4

32 37

47

55

3

4

23

27 34 40

19

22

7

8

1

1

1

1

1

1

58

67

25

29

yapılırken

4

5

15

17

15

17 30

35

22

26

sunum

37

43

29

34

14

16

4

5

2

2

7

8

13

15

9

11

30

35

27

31

25

29

32

37

19 22

8

9

2

2

23

27

34

40

18

21

11

13

o

o

21- Öğrenciler projelerindeki

ürünleri

portfolyodasunarlar.
22- Öğrencilerin projede hazırladıkları
portfolyolardeğerlendirmeyealınır.
23- Projelerin sunumunda öğrencilerin
materyaller

görsel

destekleyici

kullanmalarısağlanır.
24- Projelerin sunumunda öğrencilere
verilen zaman fazla gelmektedir.
25- Projelerin değerlendirilmesi için
değerlendirmeplanı hazırlanır.
26-

Projelerin

sunumu

öğrencilereödev hazırlatılır.
27-

Projelerde

sadece

· değerlendirilir.
28- Projelerde ürün ve süreç ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
29- Proje çalışmalarında öğrencilerin
performanslarıyla ilgili bilgi aileden
gizli tutulmalıdır.
30- Proje çalışmalarında öğrencilerin
eksiklerinigörmezdengelirim.

Bu araştırmada
cevapların

çoğunlukla

proje çalışmalarıyla
yakın oranlarda

ilgili görüşler değerlendirildiğinde
olduğu görülür. Alınan

sonuçlara

ise
göre

öğretmenler, projelerin konusu belirlenirken öğrencilerin görüşlerini almanın gerekli
olduğunu düşünmektedirler. Başka bir ifadeyle, proje hazırlamada öğrenci katılımının
önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Melek
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Şahin'

in teziyle bu sonuç farklılık

göstermektedir. Öğrenci görüşlerinin alınması uygun bulunmamaktadır. Bunun sebebi
kültürel farklılıklara dayandırılabilir.

Proje Tabanlı Öğretim yönteminde daha çok

öğrencilerin faaliyetlerin merkezine alınmasının önemini vurgulamaktadır. Öğrencilerin
merkezde olmasıyla onların ilgi ve istekleri dikkate alınmış demektir. Böylece
öğrenciler projenin belirli kalıbından çıkmamak koşuluyla kendi konularını seçmiş olup,
derse olan ilgi ve tutumlarının artacağı belirtilmiştir (Tuncer, 2007).
Bu araştırmada proje konusu belirlendikten

sonra öğrencilerin araştırmasına

yardımcı sorular hazırladığını belirten öğretmenlerin

oranı, katılan ve kesinlikle

katılanların oranı oldukça yüksektir (% 90). Melek Şahin' in teziyle bu sonuç benzerlik
göstermektedir. Öğrenci görüşlerinin alınması gerekmektedir. Proje Tabanlı Öğretim
yönteminde öğrencilerin faaliyetlerin merkezine alınmasının önemini vurgulamaktadır.
Öğrencilerin merkezde olmasıyla onların ilgi ve istekleri dikkate alınmış demektir.
Böylece öğrenciler projenin belirli kalıbından çıkmamak koşuluyla kendi konularını
seçmiş olup, derse olan ilgi ve tutumlarının artacağı belirtilmiştir(Tuncer, 2007).
Bu araştırmada projelerin yapılış amaçlarını mutlaka belirlediklerini ifade eden
öğretmenler (katılan ve kesinlikle katılanlar % 90), büyük oranla öğrencileri projelerinin
yapımında sadece evde değil okul çevresinde de araştırmaların yapmalarının gerekli
olduğunu vurgulamışlardır. Benzer bir çalışmada ulaştığı bulgularında belirttiği gibi,
bilgi toplamada öğrencilerin çeşitli kaynaklara başvurması gerekmektedir. Bu kaynaklar
okul kütüphaneleri,

internet, konu ile ilgili kişiler olabilir. Bu alanlardan proje

konularını destekleyen materyaller bulmalıdırlar. Ancak öğrenciler çok sayıda kaynağa
ulaştığında kaynakları birleştirmede sorun yasayabilirler, bu noktada öğretmen devreye
girmelidir (Demirhan, 2002). Projelerde öğrencilerin yapmaları gereken aşamaları
kendilerine açıklayan öğretmenler, projelerle ilgili olarak öğrencilerin bilgiyi araştırıp
eski bilgileriyle anlaşılır bağlantıların kurulmasının sağlanacağını düşünmektedirler.
Bu araştırmada projelerin öğrencilerin yaratıcılığı ve motivasyonunu arttıracağını
savunan öğretmenler (katılan ve kesinlikle katılanlar % 87), öğrencilerin öğrenme
sürecine aktif olarak katıldıkları ve yaparak-yasayarak öğrenmelerinin sağlandığında
başarının, yaratıcı düşünmenin, problem çözme becerisinin, eleştirel düşünmenin,
ilginin ve motivasyonun

arttığını bu bağlamda PTÖ yönteminin uygun yöntem

olduğunu belirtmektedir( Çıbık, 2006). Projelerin yapımında da sınıf disiplininin her
zaman sağlanması

gerektiğini

ifade etmektedirler.
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Bunun yanı sıra, projelerde

öğrencilerin

sorumluluk

görülmektedir.

Bu

uygulamalarında

ve

başarma

araştırmaya

öğrencilere

yakın

duygusunu

yaşadıklarını

çerçevede;

öğretmenler

da

belirttikleri

özellikle

atölye

daha fazla sorumluluk vererek onlara güvenmenin

öğrencilerin kendilerine duyacakları güvenin artması, yeni bir şeyler üretme ve başarma
hissini tatmasıyla öğrenmenin daha etkili ve verimli olduğu ifade edilmektedir (Avcı,
2006). Öğrencilerin proje araştırmalarıyla ilgili araçlar oluşturdukları da öğretmenler
tarafından ifade edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin aralarında büyük tartışma
grupları oluşturulacağına yönelik yargılarda da katılanlar ve katılmayanlarla kararsız
kalanlar arasında anlamlı bir farklılık görülmemekte, oranların farklı yargılar arasında
dağılım gösterdiği gözlemlenmektedir.
Bu araştırmada projelerini gerçekleştirirken öğrenciler, diğer eğitim şekillerine göre
daha sıkı bir disiplin altında olması gerektiğini düşünen öğretmenler (katılan ve
kesinlikle katılanlar % 50), proje çalışmalarında öğrencilerin takım halinde çalışarak
gruba uyum sağladıklarını, proje çalışmalarıyla öğrenci yaşantılarını ve öğrendiklerini
unutmayıp daha sonra da hatırladıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra projelerin
yapımında da öğrencilerin arkadaşlarıyla yardımlaşarak bunları gerçekleştirdiklerini ve
öğrencilerin

üzerlerine

düşen

görevleri

yerine

getirdiklerinin

gözlendiğini

vurgulamışlardır. Ayrıca, projelerin yapımında öğrencinin sorumluluklarında kendi
vermesi gereken kararları kendilerinin vermesinin sağlandığı da düşünülmektedir.
Bu araştırmada projelerde öğrencilerin konuya farklı bakış açıları kazandıklarını
düşünen öğretmenler (katılan ve kesinlikle katılanlar % 90), proje çalışmalarında
öğretmenin sorumluluğunun artacağını da ifade etmişlerdir. Proje sunumundan sonra da
öğrencilere

konuya

ilişkin tartışma

fırsatları verilmesi

gerektiğini,

öğrencilerin

projelerindeki ürünleri portfolyoda sunduklarını, bunların da değerlendirmeye alındığını
belirtmişlerdir. Bu yargılarda kararsız olanlarla katılmayanların oranı önemli olmakla
birlikte katılanlar arasında anlamlı bir farklılık teşkil etmemektedir. Diğer taraftan proje
sunumunda öğrencilerin destekleyici görsel materyaller kullanmalarının sağlandığı da
verilen

ifadeler

arasındadır.

Bununla

birlikte

öğretmenlerin,

proje

sunumunda

öğrencilere verilen zamanın fazla geldiğine ilişkin yargılarında kararsızlık yaşadıkları
(% 40), katılanların (% 30) ve katılmayanların (% 31) oranlarının da belirgin bir
anlamlılık göstermedikleri gözlenmiştir.
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Bu araştırmada projelerin değerlendirilmesi için değerlendirme planının hazırlanarak
sunumu yapılırken öğrencilere ödev hazırlatıldığını belirten öğretmenler, projelerde
sadece sunumun değerlendirildiğini düşünmemekte (% 77), ürün ve süreçlerin ayrı ayrı
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler (% 66). Bu yargıya katılmayanların
oranı ise% 23'dür. Proje çalışmalarında öğrencilerin performanslarıyla ilgili bilgilerin
aileden gizli tutulması gerektiğini düşünmeyen öğretmenler (% 66); Bu araştırma
sonucuna benzer bulgularda

da · proje çalışmalarının

amacına ulaşabilmesi

için,

öğretmen ve öğrencilerle beraber ailelerinde süreçten haberdar edilip PTÖ yöntemi
hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir Demirhan, (2002); Uzun (2007);
Öztürk (2004). Fakat Melek Şahin' in teziyle bu sonuç farklılık göstermektedir. Bunun
sebebi

kültürel

farklılıklara

dayandırılabilir.

Öğretmenler,

proje

çalışmalarında

öğrencinin eksiklerinin görmezden gelinemeyeceğini belirtmişlerdir (% 67).
4.4.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri ne

düzeydedir?
Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin görüşlerinin ortalama
düzeyi hesaplanmıştır.

Buna göre öğretmenlerin

proje tabanlı öğretime

ilişkin

görüşlerinin ortalaması 3,79' dur. Bu "katılıyorum" düzeyindedir. Diğer bir deyimle
öğretmenlerin proje tabanlı öğretime ilişkin görüşleri ortanın üstünde düzeydedir. İyi
düzeydedir.
4.5.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemiyle ilgili görüşleri farklı

bağımsız değişkenler için istatiksel anlamlı farklılık oluşturur mu?
4.5.1.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri

okuttuğu sınıf değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
Bu çalışmada

Türkçe öğretmenlerinin

okuttuğu

sınıf değişkeni

iki gruba

ayrılmıştır. 6., 7., 8. Sınıfları okutmakta olan Türkçe Öğretmenleri birinci grubu teşkil
ederken; 9., 10., 11., 12. Sınıfları okutmakta olan öğretmenler ise ikinci grubu teşkil
ederler. Bu iki grupta toplanan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenlerinin proje
tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin okuttuğu sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık olup
olmadığını tespit etmek üzere Bağımsız t testi uygulanmıştır. Bu teste göre iki grup
arasında anlamlı bir farklılık yoktur ( p=0,63;p>0,05). 5. ve 8. Sınıf fen ve teknoloji
öğrencilerine ders veren sınıf ve fen ve teknoloji dersi öğretmenleriyle yapılan
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çalışmasında, 5. ve 8. Sınıflara giren öğretmenlerin görüşleri arasında okuttukları sınıf
düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Şahin, 2009).
4.5.2.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri

cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin
görüşlerinde anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için Bağımsız t testi
uygulanmıştır. Buna göre cinsiyet değişkenine bağlı anlamlı bir farklılık yoktur
(p=0,65;p>0,05). 5. ve 8. Sınıf fen ve teknoloji öğrencilerine ders veren sınıf ve fen ve
teknoloji

dersi öğretmenleriyle

yapılan

çalışmasında,

5. ve 8. Sınıflara giren

öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (Şahin, 2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini
kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan benzer çalışmada da bu araştırmaya
paralel olan bulgulara ulaşmıştır ( Gürbilek' ten aktaran Karamustafaoğlu, 2006). Bay
ve bayan öğretmenler arasında anlamlı bir farklıkla karşılaşılmamıştır.
4.5.3.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri

meslekteki yıl değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
Meslekteki yıl değişkenine göre öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemine
ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için Anova testi
uygulanmıştır.

Buna

göre

mesleki

değişkeninde

anlamlı

farklılık

yoktur

(p=0,34;p>0,05). 5. ve 8. Sınıf fen ve teknoloji öğrencilerine ders veren sınıf ve fen ve
teknoloji

dersi öğretmenleriyle

yapılan

çalışmasında,

5. ve 8. Sınıflara

giren

öğretmenlerin görüşleri arasında mesleki yıl düzeyinde de mesleki kıdemi 0-5 yıl
arasında olan öğretmenlerin görüşleri diğer kıdemlerdeki öğretmenlere göre daha
yüksektir. Bu değerle ise istatiksel olarak bu tezde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (Şahin, 2009).
4.5.4.

Türkçe öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri

öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklılıklar oluşturur mu?
Öğrenim durumu değişkenine göre öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemine
ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için Bağımsız t testi
uygulanmıştır. Buna göre öğrenim durumu değişkeninde anlamlı farklılık yoktur
(p=0,26;p>0,05). 5. ve 8. Sınıf fen ve teknoloji öğrencilerine ders veren sınıf ve fen ve
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teknoloji

dersi öğretmenleriyle

öğretmenlerin

görüşleri

arasında

yapılan

çalışmasında

öğrenim

durumu

5. ve 8.
düzeyinde

Sınıflara

öğrenim

giren

durumu

yüksekokul olan öğretmenlerin öğrenim durumları lisans ve üstü olan öğretmenlere göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu değerle ise istatiksel olarak bu tezde anlamlı
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Şahin, 2009).
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BÖLÜM V

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde, araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve
geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

SONUÇ
1. Bu araştırmaya katılan öğretmenler proje tabanlı öğretime ilişkin öğrenci
katılımını önemsemekte, öğrenciyi merkeze almakta, öğrencilerin yaratıcılığı,
motivasyonu ve sorumluluk alma duygularını attıracağını, öğrencilere
sorumluluk duygusu kazandıracağını düşünmektedirler. Öğretmenler ayrıca
proje tabanlı öğretim sürecinde öğrencilere yardımcı olunması, projelerin
yapılış amaçlarının öğretmenler tarafından belirlenmesi sadece evde değil okul
. çevresinde de araştırmalar yapması gerektiği, takım halinde çalışmanın önemli
olduğu, konuya ilişkin tartışmaların yer alması gerektiğini düşünmektedirler.
Değerlendirme sürecine ilişkin ise sadece sunumun değil ürün ve süreçlerin de
değerlendirilmesi gerektiği ve öğrencilerin performanslarının aileden gizli
tutulmaması gerektiğini düşünmektedirler. Bu araştırmanın diğer bir önemli
sonucu ise öğretmenlerin proje tabanlı öğretime ilişkin düşüncelerinin
olumlu(ortanın üstünde) olduğu ve öğretmenlerin okuttukları sınıf, cinsiyet,
mesleki yıl ve öğrenim durumu değişkenlerine istatiksel olarak anlamlı farklılık
oluşturmadığı sonucu bulunmuştur.
2.

Bu çalışma ile öğretmenlerin okuttukları sınıf, cinsiyet, mesleki yıl ve öğrenim
durumu değişkenlerine ilişkin farklı özelliklerine sahip olmalarına rağmen,
genel anlamda öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme ile ilgili olumlu, nicel ve
nitel bağlamda düşüncelere sahip olduğunu bulunmuştur.

Somut olarak da

örneğin öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin konuya farklı
bakış açıları kazandırdıklarını düşünüyor olmaları öğretmenlerin proje tabanlı
öğrenme yaklaşımını uygulanmayı uygun gördükleri, destekledikleri ve
kullanabilecekleri konusunda bize olumlu bilgi vermektedir.

ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular ve varılan sonuçlara dayalı olarak geliştirilen
öneriler:
1. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okullarda kullanımının yaygınlaştırılmasının
Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Programcıları tarafından sağlanması önerilir. Proje
tabanlı öğrenmenin tüm okullarda ve uygun derslerde yaygın olarak kullanılan bir
yöntem olması önerilir.
2. Türkçe öğretmenlerinin,

yapılandırmacı eğitim anlayışı konusunda yeterli bilgiyi

edinmeleri ve bu bilgileri hemen kullanmaları teşvik edilmelidir.
3. Türkçe öğretiminde başarıyı yakalayabilmek

ve Türkçe eğitiminin amaçlarına

ulaşılabilmesi için çağdaş yöntemler ve uygulamalar etkin hale getirilmelidir. Türkçe
öğretimi ve yapılandırmacı yaklaşımda Proje Tabanlı Öğrenmenin kullanılması daha
da geliştirilebilir.
4. Proje tabanlı eğitimin, Türkçe derslerinde kullanılmasının öneminin anlaşılması ve
bu kapsamda uygulanan yöntemlerle birlikte karşılaşılan sorunların da öğrenilmesi
önerilir.
5. Türkçe öğretmenleri,

yapılandırmacı

eğitim anlayışı konusunda

kendilerini

geliştirmeleri için yüksek lisans programlarına katılmaları için teşvik edilebilir.
6. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, Kıbrıs genelinde ortaokullarında görev yapan
tüm öğretmenler

araştırma

kapsamına

alınabilir.

Aynı zamanda

diğer sınıf

düzeylerinde öğrenim veren öğretmenlerin de proje tabanlı öğrenmeye yönelik
görüşleri araştırılmalı ve elde edilen sonuçlar, bu araştırmadan elde edilen sonuçlar
ile karşılaştırılmalıdır.
7. Gelecekte,

geleneksel eğitim anlayışından ne kadar vazgeçildiği, bu eğitim

anlayışının etkileri araştırılabilir.
8.

Eğitim seviyesi düşük olan anne ve babalara, çocuklarının proje çalışma saatlerini
etkili kullanabilmeleri

için çocuklarını nasıl doğru yönlendireceklerini

semineler verilmelidir.
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Kimden:
Melek şahin (mlkshn@gmail.com)
Gönderme tarihi: 27 Mayıs 2015 Çarşamba 09:36: 10
Kime:
selime güntaş (selimegnts89@hotmail.com)
Merhaba çalışmanızda başarılar diliyorum anketlerimi kullanabilirsiniz.
Civelekoğlu
Arıbumu ilkokulu Müdür Yrd

Melek Şahin

25 Mayıs 2015 Pazartesi tarihinde, selime güntaş <selimegnts89@hotmail.com> yazdı:

merhab

Merhabalar Melek Hanım nasılsınız Selime Güntaş ben. Yakın Doğu üniversitesi Eğitim
Programları ve Ana Bilim Dalı üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Türkçe öğretmenliği
mezunuyum. Tezimin konusu olarak Türkçe öğretmenlerinin
. öğrencilerinin

ve ortaokul son sınıf

proje tabanlı öğrenmeye yönelik görüşleri olarak çalışma yürütmekteyim.

Sizin tezinizde kullanmış olduğunuz ölçeklerinize ulaştım. Onları müsadenizle kendi
çalışmamda kullanabilir miyim? İlginiz için şimdiden teşekkürler cevabınızı en kısa zamanda
bekliyorum.

httnc.·/lh!:ıv17R m~il Iİ\/0 f"nm/nl/m~il

İyi günler ...
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İlköğretimde Yapılan Proje Çalışmalarıyla İlgili Öğretmen Çalışmaları Anketi
AÇIKLAMA:
Bu anket öğrencilerin yaptıkları proje ödevi hakkındaki fikirlerini tespit etmek amacıyla
hazırlanmıştır. Aşağıda verilen cümlelere dikkate alarak size ne kadar uyduğuna karar veriniz.
Ankette

yer alan maddelerin

cevaplayınız.

Ankette

kullanılmayacaktır

5 farklı

vereceğiniz

cevaplarınızın

seçeneği

cevaplar

olup;(X)

bu araştırma

objektifliği araştırmanın

ile işaretleyiniz
dışında

başka

ve tümünü
hiçbir

yerde

sonucunun doğruluğu açısından

önemli olacağından, verdiğiniz cevapların samimiyeti için şimdiden teşekkür ederiz ...
Selime GÜNTAŞ
Yakındoğu Üniversitesi
Eğitim Programları Ve Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
se1imegnts89@hotmail.com

Kişisel Bilgiler

I.Okuttuğunuz Sınıf:

2.Cinsiyetiniz:
o

Kız

o

Erkek

3.Branşınız:
o

Türkçe Öğretmenliği

o

Sınıf Öğretmenliği

4.Meslekteki Yılınız:
o 0-5 yıl
o

6-10 yıl

o

11 ve üstü

5.Öğrenim Durumunuz:
o Yüksek Okul
o Lisans ve Üstü
Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşler

Türkçe dersinde proje çalışmalarının hazırlığına yönelik olan aşağıdaki ifadelere sizce
uygun olan seçeneği işaretleyelim.
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I .Projelerin konusu belirlenirken öğrencilerin
görüşlerini almam gereksizdir.
2.Proje

konusu

belirlendikten

sonra

öğrencilerin araştırmasına yardımcı sorular
hazırlarım.
3.Projelerin

yapılış

amaçlarını

mutlaka

belirlerim.
4.Öğrencileri projelerinin yapımında sadece
evde değil okul çevresinde de (kütüphane,
bahçe, sınıf gibi değişik kısımları kullanarak)
araştırmalar yapmalıdır.
5.Projelerde öğrencilerin yapmaları gereken
aşamaları onlara açıklarım.
6.Projeler ile ilgili öğrencilerin bilgiyi araştırıp
eski bilgileriyle anlaşılır bağlantılar kurulması
sağlanır.
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?.Projeler

öğrencilerin

yaratıcılığını

ve

motivasyonunu artırır.
8.Projelerin

yapımında

sınıf

disiplini

her

zaman sağlanmalıdır.
9.Projelerde öğrenciler sorumluluk ve başarma
duygusunu tatmaktadırlar.
1 O.Öğrenciler

proje

araştırmalarıyla

ilgili

araçlar(şekil, resim gibi)oluştururlar.
1 I.Öğrenciler

arasında

büyük

tartışma

gurupları oluşturulur.
Türkçe

Dersinde

Proje

çalışmalarının

sonuçlandırma evresine yönelik olan aşağıdaki
ifadelere

sizce

uygun

olan

seçeneği

işaretleyiniz.
12.Projelerini
diğer eğitim

gerçekleştirirken
şekillerine

öğrenciler,

göre daha sıkı bir

disiplin altında olmalıdırlar.
13.Proje

çalışmalarında

öğrenciler

takım

halinde çalışır, gruba uyum sağlarlar.
14.Proje çalışmalarıyla
ve

öğrendiklerini

öğrenci, yaşantılarını

hemen

unutmaz,

daha

sonrada hatırlarlar.
15 .Projelerin

yapımında

öğrencilerin

arkadaşlarıyla

yardımlaşarak

yapmalarını

sağlarım.
16.Projelerde

öğrencilerin

üzerlerine

düşen

görevleri yaptığı gözlenmektedir.
17 .Projelerin

yapımında

sorumluluklarında,

kendi

öğrencinin
vermesi

gereken

kararları kendilerinin vermesi sağlanmaktadır.
Türkçe

Dersinde

Proje

çalışmalarının

sonuçlandırma evresine yönelik olan aşağıdaki
ifadelere

sizce

uygun

olan

seçeneği

işaretleyiniz.
18.Projelerde konuya öğrencilerin farklı bakış
açıları kazanmaktadırlar.

