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Çalýºmada ilköðretim 4. ve 5. sýnýf Fen ve Teknoloji dersi �Canlýlar Dünyasýný 

Gezelim, Tanýyalým� ünitesinde proje tabanlý öðrenmenin akademik baºarý ve kalýcýlýða etkisi 

incelenmiºtir. Bu inceleme okullarda yaygýn olarak kullanýlan geleneksel öðrenme ile proje 

tabanlý öðrenmenin karºýlaºtýrýlmasý yolu ile gerçekleºtirilmiºtir. 4. ve 5. sýnýflardan deney ve 

kontrol gruplarý oluºturulmuº, deney gruplarý proje tabanlý öðrenme ile kontrol gruplarý 

geleneksel öðrenme ile konularý iºlemiºtir. Çalýºma öncesi deney ve kontrol gruplarýna, ünite 

konularýný kapsayan öntest uygulanmýºtýr. Çalýºmanýn sonunda sontest ve bir ay sonra  

kalýcýlýk testi uygulanmýºtýr. Yapýlan öntest, sontest ve kalýcýlýk testleri sonucunda deney 

gruplarýnýn kontrol gruplarýna göre daha baºarýlý olduðu ve buna baðlý olarak proje tanlý 

öðrenmenin akademik baºarý ve kalýcýlýkta etkili olduðu sonucuna ulaºýlmýºtýr. 
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In the study, at primary school 4 and 5 classes, in the unit of �Effect Wonder and 

Recognize World of Living Beings�, Science and Technology subject, the influence of project 

based learning to academic achievement and retention level was examined. This research was 

applied by comparing traditional learning, used in schools commonly, with project based 

learning. Experiment group and control group were formed by students in class 4 and 5; in 

experiment group, subjects were applied by project based learning and in control group, 

subjects were applied by traditional learning. Before the research, pretests covering unit 

subjects, were held to experiment and control groups. At the rest of the research, a post-test 

was held and a permanence test  was held a month later. As a result  of pretest, post-test and 

permanence test, it was determined that experiment groups were more successful than control 

groups and relating to this, it was realized that project based learning was effective in 

academic success and retention level. 
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM 

 

GÝRÝª 

Fen; doðal çevreyi incelemeye yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan 

organize bilgilerden kurulu bilgiler bütünüdür. Fen bilimlerinin içerdiði bilimsel bilgiler 

insanýn, yeryüzüne geliºinden bu güne kadar, ihtiyaçlarýný gidermek için doðal 

çevresiyle etkileºmesi sýrasýnda elde ettiði bilgiler arasýndan süzülmüº, düzene 

konularak biriktirilmiº, yüzyýllar boyunca kuºaktan kuºaða aktarýlýp denenmiº ve 

güvenilir olduðu kanýtlanmýº dayanýklý bilgilerdir (Çilenti, 1985: 9). Günümüzde kabul 

görmüº önemli bazý fen  özellikleri aºaðýda  verilmiºtir. 

 

1.1. Fen Bilimlerinin Bazý Özellikleri 

1.1.1. Fen �in Ampirik ve Analitik Karakteri   

Collette�ye göre  fen�in iki temel karakteri vardýr: Birinci  özelliði, ampirik 

olmasýdýr. Fen �in ampirik  özelliði, onun direkt olarak gözlenebilir veya denenebilir 

olmasýdýr. Ampirik düºünceye göre yeni oluºturulan  her genelleme, hipotez veya teori 

doðada  yerini bulmalý yani ispatlanmalýdýr. Bu testi geçemeyen düºünceler, bilgiler ve 

kiºisel  görüºler, ne kadar mantýklý olurlarsa  olsunlar, bilimsel bilgi olamazlar (Baysen, 

2004: 273).  

1.1.2. Fen, Bilinmeyenleri Parçalar Haline  Getirdikten Sonra Çözümler  

Bilim mantýksaldýr. Çünkü ulaºýlan sonuçlar her türlü çeliºkiden uzak olup 

birbirleriyle tutarlýdýr. Bilim mantýksal düºünme sürecinde genellikle �tümdengelim� 

yaklaºýmlarýndan yararlanýr. Tümdengelim yaklaºýmýnda  kurallardan örneklere 

varýlmaya çalýºýlýr (Ayas vd., 2006:27). 

1.1.3. Fen� in Deneme -Yanýlma Özelliði  

C. Arthur�a göre fen deneme-yanýlma-baºarýsýzlýk ve tekrar denemeyi içerir. Fen 

(bilim) bütün  cevaplarý temin etmez, yaptýklarýmýzdan ºüphe etmemizi, araºtýrmalara 

göre modelimizde deðiºiklik yapmamýzý, ya da tümüyle deðiºtirip yeni araºtýrmalar 

yapmamýzý ve yeni modeller kurmamýzý öðütler (Temiz, 2001: 33). 
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Fen Bilimleri eleºtiricidir. Bilim ne denli akla yatkýn görünürse görünsün, ileri 

sürülen her iddia karºýsýnda eleºtirici yaklaºýmdan vazgeçmez. Bilimdeki her kuram ya 

da görüº, olgular tarafýndan desteklendiði sürece �doðru� olarak kabul edilir. Yeni 

olgularý açýklama gücü gösteremeyen ya da bazý gözlem verilerinin doðrulamadýðý bir 

kuram daha önceki statüsüne bakýlmaksýzýn eleºtirilir. Eleºtiri sonunda söz konusu 

kuram, ya bilinen tüm olgularý kapsayacak biçimde deðiºtirilir ya da buna olanak yoksa 

bir yana itilerek yerine daha güçlü bir kuram konmaya çalýºýlýr. Bilimin bu kendi 

kendini eleºtirme özelliði ona kendi kendini düzeltme olanaðý saðlamaktadýr (Anonim). 

1.1.4. Fen�in Etki -Tepki Ýliºkisi 

Bilim adamlarý genelde her bir deðiºimin  veya tepkinin ardýnda bir nedenin 

veya etkinin yattýðýna inanýrlar. Birçok bilimsel  araºtýrmanýn temelinde olaylara sebep 

olan  veya nedenler araºtýrýlýr (Baysen, 2004: 275). 

1.1.5. Fen�de Modeller  

Robert E. Yager�e göre fen , doða  olaylarýný açýklamada bize yollar sunar fakat 

bize, hiçbir zaman mutlak bilgiyi vermez. Bilim adamý, kavramsal modeller  kullanarak 

doða olaylarýný ifade etmeðe  çalýºýr. Fakat, bilim adamý oluºturduðu her  modelin birer 

tasarý olduðunu ve dolayýsýyla bu modelle ilgili olarak yeni bulunan her  gerçeðin bu 

modeli deðiºtireceðini bilir (Baysen, 2004: 274). 

1.1.6. Fen�in Objektiflik Özelliði  

Collette�ye göre doðadaki  gerçeklerin  ortaya çýkarýlmasýnda  araºtýrmacýnýn  

objektif  davranmasý gerekir yoksa subjektif davranmak bilim adamýný hataya götürür. 

Fakat kiºisel kararlar almamak ve  araºtýrmaya kiºisel özelliklerin katýlmamýº olmasý 

imkansýzdýr. Dolayýsýyla her deneyde bir  miktar subjektif  hata  olmasý kaçýnýlmazdýr. 

Bilim objektiftir. Ancak bilimdeki objektifliði, mutlak anlamda deðil, sýnýrlý ve özel 

anlamda bir objektiflik olarak algýlamak gerekir. Bu da, bilimsel nitelik taºýyan her 

sonucun güvenilir olmasý, kiºi ya da grubun tekelinde deðil, kamunun soruºturmasýna 

açýk ve elveriºli olacak bir biçimde ifade edilmesi demektir (Gürdal, 1992:12). 

1.1.7. Fen�de Sayýltýlar  

Mevcut araºtýrma sürecini ve sonucunu önemli ölçüde etkileyeceði düºünülen, 

araºtýrýcýnýn gerekçeli  �kabul�leridir. Denenmeyen yargýlardýr. Fen gerçeklere baðlý 

olduðu kadar sayýltýlara da baðlýdýr. Örneðin deneylerde kullanýlan araçlarýn güvenilir 
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olduðu, kiºiden kaynaklanan hatalarýn olmadýðý ve kayýtlarýn doðru tutulduðu kabul 

edilir (ªefik, 2006: 15). 

1.1.9. Fen�in Tümevarým ve Tümdengelim Özellikleri 

Tümevarým sürecinde elde edilen  bilgilerden genellemeye gidilmeye çalýºýlýr. 

Tümevarým özelden genele ilerleyiº ºeklinde ifade edilir. Fen�in genelde Tümevarým 

yöntemini kullandýðý, tümevarýmsal bir olay olduðu  söylense de tümdengelimin fendeki 

önemi de çoktur. Tümdengelim bir  olay hakkýnda tahminde bulunmak ve hipotezlerin 

test edilmesi konusunda özellikle önemlidir (Baysen, 2004: 272). 

Fen Bilgisi, 1800'lü yýllarýn ortalarýndan itibaren Avrupa ülkeleri ile Amerika 

Birleºik Devletleri'ndeki ilköðretim programlarý içerisinde yer almýºtýr. Fen derslerinin 

en temel amacý, "Çocuklarda doðal çevreyi gözleme becerisini geliºtirmek." olarak ifade 

edilmiºtir. Öte yandan, fen bilgisinin günlük yaºamdaki ve endüstrideki uygulamalarla 

iliºkili olarak öðretilmesi yönünde çaba gösterilmiºtir. Ýlköðretimdeki fen dersleriyle 

çocuklarýn kendilerini ve çevrelerini anlayýp açýklayabilme becerilerinin geliºtirilmesi 

amaçlanmýºtýr. Fen bilgisinin içeriðini, canlýlar dünyasý, doðal çevre ve insan ve insan-

çevre arasýndaki etkileºim gibi konular oluºturmuºtur (Holst, 2007: 14). 

Fen bilimlerinin en önemli iºlevi bireylerin fen okur yazarý olarak yetiºmelerine 

olanak saðlamaktýr. Fen  okur- yazarý olarak yetiºen bireyler, günlük yaºamda 

karºýlaºtýklarý sorunlarýn çözümünde bilimsel yöntem ve teknikleri kullanýrlar. Günlük 

yaºamda karºýlaºtýklarý sorunlara yönelik somut ve akýlcý çözüm yollarý önerirler. 

Bilgiye daha hýzlý ulaºabilir, yeni bilgiler üretebilir, çaðdaº teknolojileri etkili ve verimli 

kullanabilir, yeni sistem ve teknolojiler geliºtirebilir (Kaptan ve Bozkurt, 2002). Sürekli 

geliºen ve ilerleyen bilgi çaðýný yakalamak isteyen toplumlar için fen bilimlerinin önemi 

büyüktür. Fen eðitimi, kiºilerin bilimi kullanarak kendi yaºantýlarýný daha iyi 

yapmalarýný ve sürekli teknolojileºen dünya ile baºa çýkmalarýný saðlamalýdýr (Baºer, 

2007: 4). 

Eðitim kurumlarýnda toplumun yeni yetiºmekte olan bireylerine, fen eðitimi 

veren öðretmenlerin öncelikle yanýtlamalarý gereken bir dizi soru vardýr. Bunlarýn 

baºýnda, "Bilim nedir?" "Bilim adamý nasýl çalýºýr?" "Günümüz bilim ve teknolojisine 

ulaºmak için insanoðlu nasýl bir uðraº vermiºtir?" gibi sorular gelir. Bu sorularý 

yanýtlamak, sorularýn temelindeki felsefeyi anlamak bir fen öðretmeni için çok 

önemlidir. Bu felsefeyi kavrayan ve bu doðrultuda yetiºen bireyler, gerek doðal çevreye 
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gerekse toplumsal çevreye daha kolay uyum saðlayabilecekler ve gelecekte 

üstlenecekleri görev ve sorumluluklarý daha etkili biçimde yerine getirebileceklerdir 

(Ayas vd., 2006: 29). 

Türkiye'de ilköðretimin ilk üç yýlýnda fenle ilgili konular, hayat bilgisi dersi 

içinde verilmektedir. Fen bilgisi dersleri, ilköðretim 4. ve 5. sýnýflarýn eðitim 

programlarýnda baðýmsýz bir ders olarak yer almaktadýr. 6-8. sýnýflarda okutulan fen 

dersleri de 4. ve 5. sýnýfta okutulan fen derslerine kýyasla daha ayrýntýlý olarak 

iºlenmektedir. Gerek baºka ülkelerde, gerekse Türkiye'de ilköðretim programlarý içinde 

yer alan fen bilgisi dersi, fizik, kimya ve biyoloji gibi ayrý ayrý dersler olarak deðil, 

birleºtirilmiº bir ders olarak okutulmaktadýr (ªefik, 1998: 12).  

Soylu (1984) tarafýndan yapýlan araºtýrmaya göre fen derslerinde öðrenci 

baºarýsýnýn diðer derslere oranla düºük olduðu görülmektedir. Fen öðretiminin 

niteliðinin sürekli geliºtirildiði çaðýmýzda bu araºtýrma sonuçlarý fen öðretimini etkili ve 

verimli geçekleºmediðini göstermektedir (Korkmaz, 2002: 38). 

Öðrendiklerimizin %83�ünü görme, %11�ini duyma, %3,5 �ini koklama, % 

1,5�ini dokunma, %1�ini tatma duyumuz ile algýlarýz. Bu verilerden de anlaºýlacaðý gibi, 

öðrendiklerimizin %95�i görsel-iºitsel duyularýmýza hitap eden öðrenme ortamlarýnda 

gerçekleºmektedir. Diðer bir deðiºle, görsel-iºitsel materyallerle zenginleºtirilmiº 

öðrenme ortamlarý, etkin öðrenmenin gerçekleºmesinde vazgeçilemeyecek unsurlardýr. 

Öðrenme yöntemlerinden okuduklarýmýzýn % 10�unu, iºittiklerimizin % 20�sini, 

gördüklerimizin %30�unu, görüp-iºittiklerimizin % 50�sini, söylediklerimizin %70�ini, 

söyleyip yaptýklarýmýzýn % 90�ýný hatýrlarýz (Yýldýrým, 2000: 7). 

Öðretim ilkeleri dikkate alýnarak gerçekleºtirilen eðitim ortamlarýnda çeºitli 

öðretim stratejilerinden yararlanýlýr. Çünkü her durum için geçerli olabilen tek bir 

öðretim stratejisinden bahsetmek mümkün deðildir. Öðretim stratejileri genelde öðretim 

yollarý olup, çeºitli öðretim yollarýný kapsarlar. Ýnsanlar arasýndaki öðrenme farký üç 

öðrenme kanalýný (görsel-iºitsel-kinestetik) kullanma tercihlerinden ve kullanma 

yoðunluðundan kaynaklanýr (Lipson, 2007:17). Bilgiyi sýnarken ne kadar fazla kanal 

iºin içine katýlýr, çocuklara öðrendiklerini ifade edebilmek için ne kadar çok seçenek 

sunulursa,çocuklarda konuyla daha derinlemesine ve çok boyutlu ilgilenecek, motive 

olacak, kendilerini rahat hissedeceklerdir. Türkiye�de yapýlandýrmacý anlayýº ýºýðýnda 

hazýrlanan 2005 Ýlköðretim Programý öðretme-öðrenme sürecin farklý bakýº açýlarý 
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getirmeyi amaçlamaktadýr. Programýn temel yaklaºýmý ve vizyonu aºaðýda belirtildiði 

gibidir: 

 Az bilgi özdür. 

 Tüm fen ve teknoloji okuryazarlýðý boyutlarýný kapsamýºtýr. 

 Öðrenmede yapýlandýrýcý öðrenme teorisi esas alýnmýºtýr.  

 Ölçme ve deðerlendirmede yapýlandýrmacý öðrenme teorisine dayanan alternatif 

deðerlendirme yaklaºýmlarý esas alýnmýºtýr.  

 Öðrencilerin zihinsel ve fiziksel geliºim seviyeleri gözetilmiºtir. 

 Sarmallýk ilkesi esas alýnmýºtýr.  

 Programýn, ilgili  diðer derslerin programlarýyla paralelliði ve bütünlüðü 

gözetilmiºtir (MEB, 2005). 

Programýn vizyonunda ise herkes için fen ve teknoloji ve herkes için fen ve 

teknoloji okur yazarlýðý felsefesi benimsenmiºtir. Yeni fen ve teknoloji dersi 

programý�nda öðrenme alanlarý aºaðýdaki tabloda verilmiºtir. 

 

Konu Ýçeriði Ýle Ýlgili Öðrenme Alanlarý Beceri, Anlayýº, Tutum Ve Deðerler Ýle 

Ýlgili Öðrenme Alanlarý 

 Canlýlar ve Hayat 

 Madde ve Deðiºim 

 Fiziksel Olaylar 

 Dünya ve Evren 

 Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre 

(FTTÇ) 

 Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 

 Tutumlar ve Deðerler (TD) 

Konu içeriði ile ilgili öðrenme alanlarý belirli oranlarda Fizik, Kimya, Biyoloji 

ve Astronominin alt konularý etrafýnda düzenlenmiº ve her bir konu içeriðine uygun 

kazanýmlar geliºtirmiºtir. Ýçerikler, öðrencilerin yaº ve biliºsel düzeylerine uygun olarak 

somut özelliklerden soyut özelliklere doðru düzenlenmiºtir. Bunlarýn yaný sýra, bu 

kazanýmlarý gerçekleºtirmek için gerekli olan tutumlar ve deðerler (TD), bilimsel süreç 

becerileri(BSB) ve Fen-Teknoloji-Toplum ve Çevre (FTTÇ) olarak öðrencinin biliºsel 

geliºim düzeylerine uygun olarak ayrýntýlý bir ºekilde verilmiºtir (MEB, 2005). 

Yeni programda Fen ve Teknoloji dersinin, öðrencilerin öðrenmelerine yönelik 

üç tür öðrenme alanýna yer verilmiºtir. Amaçlanan genel esaslar aºaðýdaki gibi 

özetlenebilir. 
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TD kazanýmlarý ile; algýlama (dikkatini verme ve sürdürme), tepkide bulunma 

(karºýlýk verme ve bundan tatmin olma), deðer verme (hareketlere, olaylara ve nesnelere 

önem verme), örgütleme (tutarlý bir deðer sistemi oluºturma) ve yaºam tarzý geliºtirmeyi 

amaçlamýºtýr. 

BSB kazanýmlarý ile; gözlem yapma, sýnýflama, ölçme ve sayýlarý kullanma, uzay 

ve zaman iliºkilerini kullanma, yordama, önceden kestirme, hipotez kurma ve yoklama, 

deðiºkenleri belirleme ve kontrol etme, yaparak tanýmlama, model oluºturma, deney 

düzenleme ve yapma gibi becerilerle açýklanmaktadýr. 

FTTÇ kazanýmlarý ile fen ve fennin doðasýný anlama, teknolojiyi anlama, insan, 

toplum ve fen arasýndaki iliºkiyi kurabilme, fen ve teknolojiyi iliºkilendirebilme, Fen-

Çevre ve Teknoloji- Çevre arasýndaki iliºkiyi kurabilme, insan-toplum-fen ve çevre 

teknoloji döngüsünü anlayabilmeye yönelik birçok kazaným amaçlanmaktadýr. 

Yapýlandýrmacý kuramýn bir gereði olarak öðrenci merkezli birçok öðretim 

uygulamasýnýn gerçekleºtirilmesini öngören yeni ilköðretim programýnda yer verilmesi 

istenen yaklaºýmlardan bazýlarý ºunlardýr. 

1.1. Araºtýrma ve Ýncelemeye Dayalý Fen Öðretimi: 

Araºtýrmaya dayalý öðretim, fen eðitiminde öðrenme ve öðretme yaºantýlarýnýn 

özünü oluºturur. Araºtýrma bilimsel uðraºýlarýn kalbidir. Bilimsel araºtýrmalar sorularla 

yönlendirilir ve anlamayý hedefler. Bilimsel süreç gözlemlenebilir bilgileri organize 

etmekten daha karmaºýk, daha fazla çaba gerektirir. Bu ifadeler bilim adamlarýnýn 

yaklaºýmlarýný ve çalýºmalarýný yansýtan büyük bir iddia sayýlsa da; bilimsel 

araºtýrmalarda salt mantýksal açýklamalarýn anýnda hayal gücünün ve buluºun da önemli 

bir yer tuttuðu yadsýnamaz (Turgut, 1997: 15). 

1.2. Laboratuar ve Deneye Dayalý Fen Öðretimi: 

Fen öðretiminde deney öðrencilerin henüz bilmediklerini keºfetmeleri, çeºitli 

yollardan kazanýlan bilgilerin doðruluðunu açýk olarak görmeleri için yapýlýr. Deneyi 

gözlemden ayýran en önemli özellik kontrollü olmasýdýr. Ünitelerin iºleniºi sýrasýnda 

hangi deneylerin ne zaman, nasýl yapýlacaðý, hangi kurallara dikkat edileceði 

öðrencilerle birlikte konuºulup kararlaºtýrýlmalýdýr. 

1.3. Gözleme Dayalý Fen Öðretimi: 

Gözlem yoluyla, öðrencilerin iºlenecek ünitelerle ilgili olaylarýn canlý ve cansýz 

varlýklarýn bulunduklarý ve yaºadýklarý doðal çevrelerinde, doðal olaylarýn oluºtuklarý 
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yerlerde ve zamanlarda önceden belirlenmiº bir amaca ve hazýrlanmýº plana göre 

incelenerek bilgi edinmeleri saðlanýr. Fen bilgisi ünitelerinin iºlenmesinde yapýlacak 

gözlemler sýnýfça, grupça ve bireysel olarak yapýlýr. Öðrenciler gözlem yaparken, 

dikkatini ve enerjisini belli bir kavram üzerinde yoðunlaºtýrabilme, bu yoðunluðu 

sürdürebilme becerisi kazanýr. Bu beceri diðer zihinsel etkinlikleri de geliºtirir. Doðaya 

karºý ilgi ve sevgi kazandýrýr. 

1.4. Ýº Birlikli Öðrenme Modelleriyle Fen Öðretimi  

Ýº birlikli öðrenmenin en belirgin özelliði öðrencilerin ortak bir  amaç 

doðrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öðrenmesine yardým ederek 

çalýºmalarýdýr. Bu özelliði ile iºbirlikli öðrenme bazý sýnýflarda uygulanan �küme 

çalýºmasý�na benzer. Ancak her grup çalýºmasý iºbirlikli öðrenme deðildir. Bir grup 

çalýºmasýnýn iºbirlikli öðrenme olabilmesi için gruptaki öðrencilerden, hem kendilerinin 

hem de diðerlerinin öðrenmesini en üst düzeye çýkarmaya çalýºmalarý beklenir. Bir 

baºka deyiºle, iºbirlikli öðrenme öyle düzenlenir ki, gruptaki her üye gruptaki diðer 

üyeler baºarmadan kendisinin de baºaramayacaðýný bilir. Bu nedenle diðer 

arkadaºlarýnýn öðrenmesine yardýmcý olur. Sonunda elde edilen baºarý tek tek bireylerin 

katkýsýyla elde edilmiº  grup baºarýsýdýr (Turgut, 1997: 21). 

1.5. Eðitsel Oyunlara Dayalý Fen Öðretimi 

Oyun çaðýnda olan öðrenciler, oyunlu daha kolay öðrenirler. Bu oyunlar için 

gerekli araçlarýn ve oyunun oynanacaðý alanýn seçimi oldukça önemlidir. Oyunu 

kurallarý öðrenciler için anlaºýlýr olmalý ve öðretmen tarafýndan en ince ayrýntýlarýna 

kadar dikkatle anlatýlmalýdýr. Konu alanlarýna göre düzenlenen oyunlarla dersler daha 

öðretici, ilginç ve neºeli hale gelebilir (Kaptan ve Bozkurt, 2002). 

1.6. Öðrenme Halkasý Yaklaºýmý  

Öðrenme halkasý yaklaºýmý Piaget tarafýndan ileriye sürülen zihinsel geliºim 

kuramý üzerine temellendirilmiº bir yaklaºým olup, ilk kez Karplus ve arkadaºlarý 

tarafýndan geliºtirilmiºtir. Bu yaklaºým öðrencilerin kavramsal geliºim yoluyla 

kazandýklarý bilgilerin sýnýfta tartýºýlmasý esasýna dayalýdýr. Sýnýf ortamýnda uygulanmasý 

üç aºamalý olarak gerçekleºtirilir. Bu aºamalar inceleme ve veri toplama, kavram 

tanýtýmý ve kavram uygulama aºamasýdýr (Holst, 2007:23). 
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1.7. Problem Çözme Yöntemi  

Problem karºýlaºýlan bir olayýn mevcut  bilgi birikimiyle o anda açýklanamamasý 

olarak tanýmlanabilir. Problem çözme sürecinde öðrenci, bir güçlüðün fakýna varýr, 

tanýmlar, çözüm için öneriler geliºtirir, bunlarý sýnar, sonuca ulaºýr. Fen öðretiminde 

problem çözme yöntemi kullanmanýn iki önemli gerekçesi vardýr. Birincisi problem 

çözme yöntemi ile bir konuyu öðrenen bir öðrenci, araºtýrdýðý konunun doðasýný algýlar. 

Bu yaklaºýma baðlý olarak birçok fen konusu kavramsal olarak daha etkili ve 

anlaºýlabilir hale gelir. Ýkincisi bu yöntemin öðretmen desteði ile yürüten bir öðrenci 

daha sonra karºýlaºtýðý problemleri destek almaksýzýn karºýlaºtýðý yeni problemleri 

çözebilecek düzeye gelmesidir (Ayas vd., 2006: 94). 

1.8. Tartýºma Yöntemi  

Tartýºma yöntemi, aktif öðrenmenin saðlanmasýnda önemli bir yere sahiptir. 

Tartýºma yönteminde öðrenciler fikir üretme, yorum yapma ve yaptýklarý yorumlarý 

kalabalýk gruplara sunma gibi becerilerini geliºtirme ºansýna sahiptirler. Bu yolla 

sýnýflar öðrencilerin aktif olduðu ve kendi öðrenmelerinden sorumluluk aldýklarý bir 

yaklaºýmýn uygulandýðý ortamlara dönüºür. Fen ve teknoloji dersinin konularý günlük  

hayatýn bir parçasý olmasý nedeniyle, öðrenciler tartýºma yöntemiyle günlük hayattaki 

deneyimlerini sýnýflara taºýyabilirler (Güven, 2004: 34). 

1.3. Proje Tabanlý Öðrenme 

2004-2005 yýlýnda yapýlan program geliºtirme çalýºmalarý sonucunda eðitim 

öðretimde daha çok önem verilmeye baºlanan yaklaºýmlardan birisi de PROJE 

TABANLI ÖÐRENME�dir. Projelerle öðretim, farklý disiplinlerdeki (matematik, fen 

bilgisi, sosyal bilgiler) problemlerin çözümünde baºvurulan etkili bir öðretim 

yöntemidir. Bütün öðrenme yaklaºýmlarýnda önemli bir yeri olduðu bilinmektedir 

(Erdem ve Akkoyunlu, 2002: 3). 
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1.3.1. Proje Tabanlý Öðrenmenin Tarihçesi 

 
Proje metodu yeni bir öðretim ºekli veya yaklaºýmý deðildir. Proje tabanlý 

öðrenme yaklaºýmýnýn kökleri XX. Yüzyýlýn baºlarýndaki ilerlemecilik görüºüne 

dayanmaktadýr. Proje metodu, öðrenci merkezli öðretim anlayýºýný benimseyen ve 

yaparak yaºayarak öðrenmeyi savunan iº eðitimi akýmý veya iº okullarýnýn önemli 

temsilcilerinden olan J. Dewey�in öðrencisi W. Kilpatrick tarafýndan ilk olarak ortaya 

atýlmýºtýr (Coºkun, 2004: 100).  John Dewey�in yeniden yapýlanma, Klipatrick�in proje 

metodu, Bruner�in buluº yoluyla öðrenme yaklaºýmý ve Thelen�in grup araºtýrmasý 

modelleri, proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn oluºmasýndaki temel taºlar olarak 

görülebilir. Kilpatrick, 1918 yýlýnda �proje metodu� adlý makalesiyle eðitim ve öðretime 

yeni bir bakýº açýsý kazandýrmýºtýr. Kilpatrick, proje metodunda; �Gençlerin kendi 

eðilimlerine uygun düºecek tarzda büyük bir teºebbüsü plânlamasý ve buna aktif olarak 

katýlmasý, onlarýn yeteneklerinin geliºtirilmesinin en iyi vasýtasýný teºkil eder. Bu yolla, 

esas problem çözülür ve amaca ulaºýlýr. Bu ºekilde saðlanan öðrenme, ferdî olarak 

yapýlan öðretimden daha fazla bir gayret ve baºarý saðlar.� (Aytaç, 1976: 100 Akt. 

Coºkun). Belirtilen bu özelliklere raðmen proje çalýºmalarý dünyada 1950�li yýllara 

kadar çok fazla dikkat çekmemiºtir.  

Türkiye�de ise proje öðretimi ile ilgili çalýºmalara 1953 yýlýnda Millî Eðitim 

Basýmevi�nden �Proje Usulü ile Uygulanmýº Ünite Örnekleri� adlý öðretmen kitaplarý 

serisinden bir yayýn ile karºýlaºýlmasý bize konuyla ilgili bir fikir vermektedir. Bu örnek 

kitap, ülkemizde de proje metodunun eðitim kurumlarýnda uygulanmasýnýn yeni 
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olmadýðýna bir gösterge olabilir. Belirtilen kitabýn giriº kýsmýndaki ºu ifadeler ilgi 

çekicidir:�Hükümetimizin davetlisi olarak çeºitli köy okullarýmýzda incelemelerde 

bulunan Florida Üniversitesi Köy Eðitimi Profesörü K. V. Wofford 1951-1952 ders yýlý 

aralýk ayýnda Ankara�ya dönmüº, N. Kemâl Ýlkokulu öðretmenlerine Amerikan 

okullarýnda uygulanmakta olan �Proje Usulü-Grupla Çalýºma� sistem semineri 

tertiplemiºtir, ayný okulda bu usulün denemelerine baºlanmýºtýr�(Coºkun, 2004: 102). 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda, öðrencilerin konularý bütünleºtirilmiº bir 

biçimde öðrenmeleri hedeflenmektedir. Görüldüðü gibi proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý 

hem birçok yaklaºýmý içinde bulundurur, hem de disiplinler arasý bir yapýya sahiptir. Bu 

yaklaºýmýn genel felsefesi, öðrenenlerin gerçek yaºam ile baðlantý kurmalarýný saðlamak 

ve böylece gerçek yaºamdaki problemlere ya da durumlara yönelik etkinlikler 

gerçekleºtirerek ürünler ortaya çýkarabilmektir (Çýbýk, 2006: 34). 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý eðitimdeki çaðdaº yaklaºýmlarda aðýrlýklý 

olarak karºýmýza çýkan, öðrenen merkezli ve öðrenenin aktif olarak etkinliklerde yer 

aldýðý, grupla çalýºtýðý, yaratýcý düºünme becerilerini ve olumlu risk alma davranýºlarýnýn 

geliºtiren bir yapýdadýr. Günümüzde çeºitli meslek alanlarý, yaratýcýlýk, iletiºim, problem 

çözme ve takýmla çalýºma gibi öðrencilerin iº  ve yaºam becerilerini merkeze alan proje 

tabanlý öðrenme ortamlarýný kullanmalarýný önermekte ve bu tür becerilerle donanýk 

bireyleri talep etmektedir (Kaptan ve Korkmaz, 2002: 92). 

Öðrenci merkezli eðitimi yöntemlerinden biri olan proje tabanlý öðrenme 

hakkýnda son yýllarda pek çok araºtýrma yapýlmýºtýr. Bu araºtýrmalarda geçen bazý proje 

tabanlý öðrenme tanýmlarý ºunlardýr. 

1.3.2. Proje Tabanlý Öðrenme Tanýmlarý 

 Proje Tabanlý Öðrenme, öðrencinin, öðrenme-öðretme sürecinde pasif bir alýcý 

konumundan, araºtýran, inceleyen, bilgiye ulaºan ve elde ettiði bilgileri 

kullanarak anlamlý bütünler haline getirip bu bilgilerle problem çözmesini 

amaçlayan bir öðrenme modelidir (Demirel, 2000: 11). 

 Tasarý geliºtirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalý bir öðrenme 

anlayýºý olup, öðrenciyi merkeze alan ve gerçek yaºam durumlarýný sýnýf 

ortamýna taºýyarak onlarý projeler çerçevesinde çalýºtýran, bunu yaparken de 

disiplinler arasý iliºki kuran bir anlayýºtýr (Çýbýk, 2006: 26). 
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 Proje tabanlý öðrenme, öðrencilerin özgün problemlerin incelenmesiyle meºgul 

etmek üzere düzenlenmiº sýnýf yönetimi ve öðrenmesine kapsamlý bir 

yaklaºýmdýr (Gültekin, 2005: 520). 

 Proje tabanlý öðrenme, zorunlu hedef davranýºlara ulaºmak, bireysel ve iºbirlikçi 

öðrenmeyi kolaylaºtýrmak için zamanla sýnýrlandýrýlmýº projelerde gerçek dünya 

ile ilgili çalýºmalardan yararlanmanýn teori ve uygulamasýna iºaret eden bir 

yaklaºýmdýr (Demirhan, 2002: 21). 

 

Proje Tabanlý Öðrenme, öðrencinin, öðrenme-öðretme sürecinde pasif bir alýcý 

konumundan, araºtýran, inceleyen, bilgiye ulaºan ve elde ettiði bilgileri kullanarak 

anlamlý bütünler haline getirip bu bilgilerle problem çözmesini amaçlayan bir 

yöntemdir. 

Proje tabanlý öðrenme hakkýnda yapýlan çeºitli  tanýmlardan  yola çýkarak bu 

yöntemin dört temel öðesi ºöyle sýralanabilir: Ýçerik, süreç, etkinlikler, sonuçlar 

(Demirhan ve Demirel, 2003: 51). 

1.3.3. Proje Tabanlý Öðrenmenin Temel Öðeleri 

Ýçerik; öðrencilerin kendilerinde çok karmaºýk olan problemleri tanýmlamalarýný, 

disiplinler arasýndaki baðlarý bularak kendi fikirleri arasýnda iliºki kurmalarýný, iki 

anlamlý belirsiz karmaºýk önceden kestirilemez konularla mücadele etmelerini, gerçek 

yaºamda dikkatlerini çeken konularla ilgili sorular sormalarýný saðlar (Erdem ve 

Akkoyunlu, 2002: 6). 

Süreç; öðrencilerin sosyal içerikte, araºtýracaklarý ve peºine düºecekleri doðal 

iºler hakkýnda toplumdan örnek almalarýný, görevlerini ve zamanlarýný nasýl 

yönetecekleri, kendi yapacaklarý iºleri ve kendi öðrenmelerini yöneterek kontrol 

etmelerini, bilgin, mühendis, planlamacý, gazeteci, araºtýrmacý ve diðer mesleklerdeki 

kiºilerin yerine kendilerini koyarak, onlarmýº gibi davranarak profesyonelce 

çalýºmalarýný içerir (Demirhan, 2002: 32). 

Etkinlikler; öðrencilerin çok uzun bir zaman diliminde çok farklý araºtýrmalarý 

yürütmelerini araºtýrmalarý araºtýrmada, problemlerin çözümünde yanýt bulmada ve 

bunlarýn doðruluðunu sorgulamada karºýlaºýlan engelleri, farklý görevle alarak yeni 

beceriler kazanmalarýný ve bir takým fikirler arasýnda iliºki kurmalarýn, kendilerine özgü 

araçlar kullanmalarýný yani araçlarý kendilerinin bulmalarýný, uzman araºtýrmalarý ve 
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gerçeðe uygun testlerden kendi fikirlerinin tümüyle ilgili olarak dönüt almalarýný içerir 

(Korkmaz, 2002: 68). 

Sonuç-ürün; öðrencilerin örneklerle kanýtladýklarý karmaºýk ürünler 

oluºturmalarý, kendi ürünlerini kendilerinin deðerlendirmelerini, becerilerini nasýl 

örneklerle kanýtlayacaklarýný, gerek hayattaki becerileri için önemli olan önem 

vermedikleri alanlardaki geliºimleri sergilemelerini içerir (Erdem, 2002: 174). 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý, fen eðitimi açýsýndan uygun ve ders ortamýna 

önemli- yeni katkýlar getirebilecek bir modeldir. Bu öðrenme modeli öðretmenler ve 

öðrenciler arasýndaki iliºkiyi deðiºtirebilir. Projeler sýnýflardaki yarýºmayý azaltabilir. 

Öðrencileri birbiri ile yarýºmaktan çok onlarý iºbirliðine yöneltir. Ayrýca projeler 

ezberlenen bilgiler yerine keºfedilen bilgilerin öðretimini merkezine alýr (Çakmak, 

2006). 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý kullanýlýrken dikkat edilmesi gereken bazý 

noktalar vardýr. Acaba proje tabanlý öðrenme benim okulum, sýnýfým ve öðrencilerim 

için uygun mu? Bu yaklaºým için varolmasý gereken araºtýrmacý ve bilgiye ulaºmayý 

bilen öðrenci tipi sýnýfýmýzda mevcut mu? Öðrencilerimizin kapasitesi bu çalýºmalar için 

yeterli mi? (http://www.bie.org/pbl/index.html) 

Yapýlan araºtýrmalarda, zeka derecesinin yüksekliði ya da düºüklüðü ile 

araºtýrýcýlýk yeteneði arasýnda herhangi bir iliºkinin bulunmadýðý görülmüºtür. Eðitim 

yoluyla bu özelliklerin çoðaltýlabilir ve azaltýlabilir olduðu gözlemlenmiºtir (Gökmen, 

2003: 25). Bazý araºtýrmalara göre ise öðrencilerin öðrenme ºanslarýný arttýrmanýn iki 

yolu öðrendikleri zamaný arttýrma ve aldýklarý konularýn içeriðini geniºletmektir (Özcan, 

2003: 44).  

Proje tabanlý öðrenmeyi okul açýsýndan deðerlendirdiðimizde ise bu yöntemin 40 

dakikalýk dersler yerine blok derslerin olduðu okullarda daha çok iºe yaradýðý 

görülmektedir. Benzer ºekilde, okullar, akademiler ve evler gibi küçük öðrenme 

topluluklarýnda oluºtuklarýnda, proje tabanlý öðrenme, öðrenme ve öðretme için doðal 

bir yöntemdir. Proje tabanlý öðrenme, öðretmenlerin grup çalýºmalarýný destekler, 

öðrencileri motive eder, organizasyon deðiºimi ve proje yönetiminin dilini ve araçlarýný 

kullanarak ve müfredattaki öðrenme çýkarýmlarýna yardýmcý olarak, önemli bir katkýda 

bulunur. Düºük performanslý okullarda  temel yetenek konularýnda öðrenciler için proje 
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süresince daha kesin talimatlarý vermek, kýsa projeler dizayn etmek, projeleri daha 

düºük standartlara uyarlamak gerekebilir (McGhee ve Dexter, 2007: 7). 

 Baºarýlý bir proje tabanlý öðrenmenin temelinde öðrencilerin yönlendirilmesi ve 

yapýlan çalýºmalarda destek olunmasý yatar. Ayný zamanda, öðrencilerin farklý öðrenme 

stillerine, farklý yeteneklere ve ayný iºi farklý zamanlarda bitirebilmeye duyarlý olmasýný 

gerektirir(http://www.project.approach.com/). Proje tabanlý öðrenmenin diðer özelikleri 

ise ºunlardýr:  

1.3.4. Proje Tabanlý Öðrenmenin Özellikleri 

 Projeler öðrenci yönelimlidir: Proje tabanlý öðrenmede öðrenciler, projeyi 

desenlemek için konu seçmekten projenin kapsamý ve yapýsýný belirlemeye, ilgi 

ve yeteneklerine uygun olarak gerçekleºtirmekten sonuçlarý düzenlemeye kadar 

projenin tüm boyutlarý ile ilgili karalarý alma özgürlüðüne sahiptirler. 

 Projeler yönlendirici soru ya da problemler üzerine odaklanýr: Proje tabanlý 

öðrenme projeleri, öðrencileri bir disiplinin temel kavram ve ilkeleriyle karºý 

karºýya getiren yönlendirici soru ya da problemler üzerine odaklanýr. Özgün bir 

soru ya da sorun, kavram ve ilkeleri düzenlemede bir çatý saðlar, etkinlikleri 

sürükler ve yönlendirir. 

 Projeler geniº bir zamana gereksinim duyar: Projeler birkaç dersten bir öðretim 

yýlýna kadar geniº bir zaman dilimine gereksinim duyar. Projeler 

gerçekleºtirilmesi istenen görevle ilgili olarak daha fazla zamana sahip olma, 

uygulama yapma ve derinliðine öðrenme için çeºitli yollarý ve fýrsatlarý 

kullanma olanaðý saðlar. 

 Projeler genellikle birçok disiplini ilgilendirir: Proje çalýºmalarý birçok bilim 

alanýndan yararlanmayý gerektirir. Proje çalýºmalarýnda, öðrencilerin kapsamlý 

bir bilgi ve beceri seti kullanmalarý, bilgi ve becerilerini sergilemeleri beklenir. 

 Projeler gerçek dünya ile baðlantý kurmaya yardým eder: Projeler, öðrencilerin 

ilgilendikleri gerçek dünya sorunlarýný ele alýr. Öðrenciler proje yoluyla gerçek 

dünya ile etkileºir. 

 Projeler, bir ürün, sunu ya da performans geliºtirmeyi içerir: Projeler, 

öðrencilerin problemlere çözüm olarak ortaya koyduklarýný göstermelerine 

yarayan eserlerin ya da ürünlerin geliºtirilmesine yol açar, konuyla ilgili 
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anladýklarýný yansýtýr ve arkadaºlarýnýn düºüncelerini belirlemelerine olanak 

verir. Öðrenciler projelerinin sonuçlarýný rapor, poster vb. biçimde sunarlar. 

 Projeler iºbirliði içinde gerçekleºtirilir: Projeler bir amacý gerçekleºtirmek için 

birlikte çalýºma olarak tanýmlanan iºbirliði içinde çalýºmayý gerektirir. Gruplar, 

ayný sýnýftan olabileceði gibi diðer sýnýflardan ya da uzak okullardaki 

öðrencilerden oluºabilir. Ayrýca bu iºbirliði ailelerini ve hatta toplumun tüm 

üyelerini de kapsayabilir.  

 Projeler çoklu ortamlardan yararlanmayý saðlar: Çoklu ortamlar, öðrencilere 

projelerin planlanmasý, gerçekleºtirilmesi ve sunumunda çeºitli teknolojilerin 

etkili olarak kullanýlmasýný saðlar. Proje tabanlý öðrenme, kendini ve projeyi 

yönetebilmek için teknolojinin temel araç ve becerilerini kullanmayý öngörür. 

 Projeler programýn merkezindedir: Projeler, öðrencileri dersin ya da disiplinin 

kavram ve ilkeleriyle meºgul eder. Proje, programýn dýºýnda deðil, 

merkezindedir (Gültekin, 2005: 527). 

Proje tabanlý öðrenme ile düz anlatým ya da tüm sýnýf tartýºmalarýna pek az 

zaman ayrýlýr. Öðrenciler zamanlarýnýn büyük çoðunluðunu kendi baºlarýna yada küçük 

gruplar halinde harcarlar. Öðretmenler genellikle faaliyetlerde yol göstermezler, 

kaynaklarý daðýtmazlar yada öðrenilecek materyali sunmazlar. Öðrenciler kendi 

kaynaklarýný bulurlar, araºtýrmalarýný yaparlar ve kendi geribildirimlerini elde ederler. 

Öðretmenler genellikle zamanlarýný sýnýf idarecisi konumundan daha ziyade, proje 

ortaðý ºeklinde geçirirler (http://www.project.approach.com/). Yukarýda belirtilen 

özellikler ve görüºler doðrultusunda proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn avantajlarý ve 

dezavantajlarý ºunlardýr. 

1.3.5. Proje Tabanlý Öðrenmenin Avantajlarý- Dezavantajlarý 

Avantajlarý: 

1- Öðrencilerin öðrenme becerilerini geliºtirir ve zenginleºtirir. 

2- Yaºam boyu öðrenme saðlar. 

3- Grupla çalýºma ve iºbirliðine dayalý öðrenme etkinliklerine katýlýmý saðlar. 

4- Öðrencilerin bilgilerini yansýtmalarý ve katýlýmlarý için çoklu yollar önerir. 

5- Zekanýn farklý boyutlarýnýn kullanýmýna izin verir ( kinetik, uzamsal, mantýk, dil 

vb) 



 15

6- Öðrenci performansý hakkýnda aileye, öðretmene ve okul yönetimine anlamlý 

bilgiler verir. 

7- Öðrenciler gerçek yaºamla oluºturduðu ürünleri ve performanslarýný birleºtirir. 

8- Problem çözme becerilerini ve probleme dayalý öðrenme becerilerini geliºtirir. 

9- Deðiºik konularda proje yoluyla kazandýðý bilgi ve becerilerini uygulama fýrsatý 

bulurlar. 

10. Öðrencilere çeºitli beceriler kazandýrýr. Bunlar : 

a. Yaºamsal beceriler: Bir toplantý yönetmek, bir bütçe hazýrlamak, bir plan 

yapmak vb. 

b. Teknolojiyi kullanma becerisi: Bilgisayar kullanma, televizyon, radyo, 

video vb. araçlarý kullanma 

c. Biliºsel süreç becerileri: Karar vermek, eleºtirel düºünme becerileri, 

problem çözme 

d. Öz- denetim becerileri: Hedefler oluºturma, iºlemleri organize etme, 

zaman yönetimi 

e. Tutumlar : Öðrenmeye ilgi, gelecek için eðitime merak 

f. Eðilimler : Öz- denetim, baºarý hissi 

g. Ýnançlar : Öz- yeterlik inancý (Korkmaz ve Kaptan, 2002: 95) 

Dezavantajlarý: 

1- Öðretmenin iº yükünü ve sorumluluklarýný arttýrabilir. 

2- Öðrenme için ayrýlan süre artabilir. 

3- Araºtýrmanýn sýnýrlýlýklarý iyi çizilmezse, konuda aºýrý bir sapma ve daðýlma 

gözlenebilir (Korkmaz ve  Kaptan, 2002: 95). 

4- Ekonomik açýdan daha maliyetli olabilir. 

5- Öðretmenler öðrencilere sorumluluk vermekten çekinebilir çünkü öðrenciler 

ve okul ºartlarý proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý  için yeterli donanýma sahip 

olmayabilir. 

6- Ailelerin beklentileri engel oluºturabilir. Birçok aile, çocuklarýnýn nasýl 

öðrendiklerini öðrenmekten çok onlardan iyi notlar beklerler. Öðretmenden 

kesin roller beklerler. Ayný zamanda aileler çocuklarýna çok fazla yardým 

ederek okulun öðrenme yeterliliðini geliºtirme giriºimini bozabilirler. 
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7- Birçok öðrenme etkinliðinde öðretmenler ya da aileler yöntemi ele almalarý 

gerektiðini hissederler, çünkü öðrencilerin bunlarý yerine getiremeyeceklerini 

gözlemlerler. Böylece proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn geçerliliði ve 

güvenirliði engellenmiº olur (Demirhan 2002: 27). 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda konu seçimi etkinliklerin gerçekleºtirilmesi 

ve çalýºmanýn verimi açýsýndan çok önemlidir. Bir ünite içinde tüm konular için proje 

yöntemi kullanýlmalý mýdýr? Hangi konulara proje yöntemi için öncelik verilmelidir? 

Zaman kýsýtlý ve yýl içinde daha çok konu iºlenmesi gerektiðinde proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýnýn kapsam dýºý olduðunu düºünülebilir. �Müfredatýnýzdaki hangi konular 

ödev ve ders anlatýmý ile yapýlabiliyor?� �Hangi bölümlerin derinlemesine iºlenmeye 

ihtiyacý vardýr?� Müfredattaki en önemli fikirleri yansýtan konular bulunmalý ve bunlara 

projede yer verilmelidir (http://www.bie.org/pbl/index.html). 

 Yirmi birinci yüzyýlda, öðrencileri, ailede, iºte ve toplumda hýzla deðiºen rollere 

ve sorumluluklara hazýrlamak için deðiºen öðrenme beklentilerini karºýlama 

gereksinimini vurgulamaktadýr. Proje tabanlý öðrenme, öðrencilerin ve toplumun 

gereksinimleriyle ilgili projeler tasarlama ve geliºtirme yoluyla  bu yeni öðrenme 

beklentilerine öðrenciyi hazýrlayan bir yaklaºým olarak tanýmlanmaktadýr. Proje tabanlý 

öðrenme, somut bir ürün ortaya koymayý amaçlayan yararlý etkinlikler yoluyla, 

öðrencilere gerçek bir baºarý duygusu kazandýrýr. Projeler baºarýyla tamamlandýðýnda, 

öðretmen ve öðrenciler okulda gerçekleºtirdikleri ilerlemenin bir kanýtý olarak elde 

ettikleri ürünleri, ailelerle ve diðerleriyle paylaºmanýn onurunu yaºarlar (Gültekin, 

2005: 538). 2004-2005 eðitim öðretim yýlýna kadar okullarýmýzda uygulanan geleneksel 

yöntemle proje tabanlý öðrenme karºýlaºtýrýldýðýnda bu yeni yöntemin neden 

kullanýlmasý gerektiðini açýkça görülmektedir. 

Tablo 1: Geleneksel Öðrenme Ýle Proje Tabanlý Yaklaºýmýn Karºýlaºtýrýlmasý 
Eðitsel Özellikler Geleneksel Öðrenme Proje Tabanlý Öðrenme 
Program  Kapsam merkezli 

 Olgularýn bilgisi 
 Yapýlandýrýlmýº 

bloklarla öðrenme 

 Anlamanýn derinliði 
 Ýlkelerin ve 

kavramlarýn 
kavranmasý 

 Karmaºýk problem 
çözme becerilerinin 
geliºtirilmesi 

Programý uygulama ve 
izlenecek yollar 

 Programý izleme 
 Bloktan bloða, 

üniteden üniteye 

 Öðrencilerin ilgisini 
izleme 

 Karmaºýk problemler 
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ilerleme 
 Dar, disipline dayalý 

ve konulardan 
oluºturulmuº geniº 
üniteler 

 Geniº disiplinler arasý 
bir yaklaºým 

Dersin uygulanmasý  Bireysel çalýºma 
 Dersin gereklerini 

yerine getirme için 
yarýºma 

 Öðretmenden bilgiyi 
alma 

 Grup içinde çalýºma 
 Dersin gereklerini 

yerine getirmek için 
iºbirliði yapma 

 Bilgiyi yapýlandýrma 
ve bilginin oluºumuna 
katkýda bulunma 

Öðretmenin rolü  Uzman 
 Konuyu anlatma 

 Danýºman, meslektaº, 
arkadaº 

 Kaynak saðlama, 
öðrenme etkinliklerine 
katýlma 

Öðrencinin rolü  Öðretileni uygulama 
 Olgularý tekrarlama 

ve ezberleme 
 Sadece konuºtuðunda 

konuºma, dinleme 
 

 Özdenetimli öðrenme 
 Etkinlikleri bizzat 

uygulama, keºfedici ve 
birleºtirici düºünceler 
sunma 

 Kendi iºlemlerini 
tanýmlama, zamanýn 
büyük bir bölümünde 
baðýmsýz çalýºma   

Deðerlendirme  Test puanlarý 
 Puanlarý diðer 

puanlarla 
karºýlaºtýrma 

 Bilginin yeniden 
üretilmesi 

 Hissedilir baºarýlara 
odaklanma 

 Performans 
deðerlendirme 

 Bilginin gösterilmesi 
ve uygulanmasý 

Öðretim materyali  Ders kitaplarý 
 Sunular 
 Ders aktarýmlarý 

 Doðrudan orijinal 
kaynaklar 

 Azýlý materyaller, 
dokümanlar, kaynak 
kiºiler 

 Öðrenciler tarafýndan 
geliºtirilmiº bilgi ve 
materyaller 

Teknoloji kullanýmý  Öðretmen sunumunu 
destekleme 

 Sadece öðretmen 
tarafýndan kullanýlma 

 Yüzeysel  

 Öðrencilerin 
sunumlarýný 
destekleme ve 
teknolojiyi kullanma 
becerisini geliºtirme 

 Öðrenciler tarafýndan 
kullanýlma 
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Geleneksel yaklaºým ve yeni programýn karºýlaºtýrýlmasý üzerine pek çok 

araºtýrma yapýlmýºtýr. Erdoðan (2005) araºtýrmasýnda öðretmenlerin  eski fen bilgisi 

dersi programýnýn teorik aðýrlýklý, günlük yaºamdan uzak ve soyut bilgilerin olduðunu, 

oysa yeni programda öngörülen konularýn kolay, anlaºýlýr, somut, gerçek yaºam ile 

iliºkili ve öðrencilerin geliºim düzeylerine uygun olduðunu düºündüklerini 

belirtmiºlerdir. Ancak Kaptan (2005), yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öðrenme 

Planlamasýnda öngörülen kapsamýn oldukça yoðun olduðunu vurgulamasýna raðmen, 

Ercan ve Altun�un (2005) araºtýrmasýna katýlan öðretmenlerin tamamý kapsamýn ciddi 

oranda azaltýldýðýný bildirmiºlerdir. Diðer taraftan Bukova-Güzel ve Aklan (2005) 

yapmýº olduklarý uygulamalý araºtýrmada program deðiºikliði doðrultusunda yapýlan 

uygulamalarýn baºarýlý olduðunu ileri sürmüºlerdir (Gömleksiz ve Bulut,  2006: 185). 

1.3.6. Proje Tabanlý Öðrenmenin Aºamalarý 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý, öðrenenin aktif katýlýmýný güdüleyerek, üst 

düzey biliºsel etkinlikler içermekte ve çok çeºitli araç ve kaynak kullanýmýný 

desteklemektedir. Ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele alarak bütünsel 

bir yapýda konularýn teknoloji destekli olarak öðrenilmesini hedeflemektedir (Yurtluk, 

2003: 18). Yukarýda tanýmlarý, özellikleri ve niçin uygulanmasý gerektiði açýklanan 

proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýný sýnýfýmýzda nasýl uygulayacaðýz? Bu yöntemin temel 

adýmlarý ve aºamalarý nelerdir? 

Birinci Evre : Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda birinci evre baºlama evresi 

olarak tanýmlanýr. Öðretmen ve öðrenenler araºtýrýlacak konunun seçilip düzenlemesi 

için tartýºma yaparlar. Konu öðretmen ya da öðrenenler tarafýndan belirlenebilir. Konu 

seçilirken birkaç ölçüt göz önüne alýnabilir. Bu ölçütlerden birincisi, konunun öðrenenin 

günlük yaºamýyla ilgili olmasýdýr. Ýkincisi temel okur yazarlýk ve sayýsal becerilere ek 

olarak konu fen, sosyal bilimler, dil gibi konularla bütünleºmeye izin vermelidir. 

Üçüncü ölçüt, konu yeterince zengin olmalýdýr. Dördüncü ölçüt ise, konu evde 

araºtýrmaktan çok okul içinde araºtýrmaya uygun olmalýdýr. Konu belirlendikten sonra 

öðretmen öðrenenleriyle beyin fýrtýnasý yaparak bir að, bir kavram haritasý oluºturur. 

Proje çalýºmasý ilerlerken tartýºmanýn devamlýlýðý için konu ile iliºkili alt konularýn bir 

aðý/ kavram haritasý kullanýlabilir. Öðretmen ve öðrenenler baºlangýç tartýºmasý 

boyunca, araºtýrma yoluyla cevabýný araºtýracaklarý sorular oluºtururlar. Bu evre 
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boyunca, öðrenenler ayný zamanda konu ile ilgili önbilgilerini hatýrlarlar (Akçin, 2006: 

22). 

Ýkinci evre alan çalýºmasý; alanlarý, objeleri veya olaylarý araºtýrmak için 

genellikle alan gezileri ve doðrudan araºtýrmalarý içerir. Proje çalýºmasýnýn kalbi olan 2. 

evrede öðrenenler araºtýrýrlar, gözlemlerini kaydederler. Beraberinde keºfederler, 

tahmin ederler, tartýºýrlar ve yeni anlayýºlarýný dramatize ederler (Holst, 2007:17). 

Üçüncü evre olaylarý özetleme ve sonuçlandýrma aºamasýdýr. Sonuçlarý 

raporlarýný hazýrlama ve sunmayý içerir. Öðrenenler çalýºmalarýnýn tamamýný içeren bir 

rapor sunarlar. Rapor süreç içerisinde yapýlan bütün etkinlikleri dil getirmesi açýsýndan 

önemlidir. Raporun sunulmasý aºamasýnda da yapýlan çalýºmalar sýnýfla paylaºýlarak 

birlikte deðerlendirilir (Yurtluk, 2003: 29). 

 Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda deðerlendirme, süreç ve ürünün birlikte ele 

alýndýðý tümel deðerlendirme sistemidir (Yurtluk, 2003: 31). Bu yaklaºýmýn uygulandýðý 

sýnýflarda deðerlendirme kaðýt kalem testleri ile yapýlmamaktadýr. Daha çok öðrenme 

sürecini deðerlendirmeye yönelik deðerlendirme yöntemi kullanýlmalýdýr. Proje tabanlý 

öðrenmede hedefler yeni bilgi öðretmeye yönelik olduklarýndan aºaðýdaki 

deðerlendirme ölçeði kullanýlabilir: Temel sorularý belirleme ve Ýº bölümü ( % 5), 

Araºtýrma / Bilgi Toplama (% 25), Bilgiyi örgütleme (% 25),Rapor yazma ( %15), 

Ýºbirliði içinde çalýºma (% 15) ( Erdem, 2002: 176). 

 Deðerlendirme etkinlileri sadece öðrenenlerin kavramlarý ve konularý anlayýp 

anlamamalarý ile ilgili deðildir. Öðrenenlerin sýnýf ve okul yaºantýlarýnýn dýºýnda ihtiyaç 

duyduklarý  gerçek hayattaki becerilerinin geliºmesi ve belgelenmesiyle de ilgilidir.  

 Deðerlendirme öðrenenlerin ders dýºý çalýºma zamanlarýnda ne öðrendiklerini, ne 

kadar öðrendiklerini yansýtýr. Deðerlendirme öðrenenlere �Ne anlýyorum? Nasýl 

yapýyorum?� gibi sorularý cevaplamalarýnda yardýmcý olur. Öðretmenlerin sonraki 

aºamalarý planlamalarýna yardým eder.  

Korkmaz ve Kaptan (2001: 195) tarafýndan proje tabanlý öðrenme basamaklarý 

ve bu basamaklarda yapýlacak iºlemler her basamaktaki öðretmen ve öðrenen rolleri 

aºaðýda tablo halinde verilmiºtir.  
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Tablo 2: Proje Tabanlý Öðrenmenin Aºamalarý 
Aºamalar Yapýlacak iºlemler Öðretmenin rolü Öðrenenin rolü 
1. Konuyu ve alt 
konularý belirleme, 
gruplarý kendi 
içinde organize 
etme 

Öðrenenler 
kaynaklarý araºtýrýr, 
bir çerçeve proje 
için sorular 
önerebilir. 

Araºtýrmanýn genel 
konusunu sunar, 
konularýn ve alt 
konularýn 
tartýºýlmasýnda 
gruplara rehberlik 
eder. 

Ýlginç problemler 
yaratýr ve sorunlarý 
kategorize ederler. 
Proje gruplarýný 
oluºturmasýnda 
katkýda bulunurlar. 

2. Gruplarýn proje 
planlarýný 
oluºturmasý  

Grup üyeler hep 
birlikte proje 
planýný yaparlar. 
Nereye ve nasýl 
gidecekleri, neleri 
öðrenecekleri gibi 
sorular hakkýnda 
karar verirler. 
Kendi aralarýnda iº 
bölümü yaparlar. 

Gruplarýn projelerin 
formüle etmelerine 
yardým eder, 
gruplarla toplan 
yapar. Gerekli 
materyal ve 
kaynaklarý 
bulmalarýna yardým 
eder. 

Ne çalýºacaklarýný 
planlar, kaynaklarý 
seçer, rolleri 
tanýmlar, planlarýn 
daðýtýmýný saðlar. 

3.Projeyi uygulama Grup üyeleri 
organize olur, 
verileri ve bilgileri 
analiz ederler. 

Araºtýrma ve 
çalýºma 
becerilerinin 
geliºtirilmesine 
yardým eder, temel 
süre ve gruplarý 
kontrol eder.  

Sorular için cevaplarý 
araºtýrýr. Veri toplar. 
Bilgiyi organize 
eder. Kaynak 
kiºilerle görüºür. 
Bulgularý birleºtirir 
ve özetler. 

4.Sunuyu planlama Üyeler 
sunularýndaki temel 
noktalarý belirler ve 
bulgularýný nasýl 
sunacaklarýna karar 
verirler.  

Sunu için ders 
planlarýnýn 
tartýºýlmasýný ve 
sunularýn organize 
edilmesini saðlar.  

Sunun temel 
noktalarýna karar 
verilmesini, asýl bir 
sunu yapacaðýnýn 
planlanmasý, sunu 
için materyal 
hazýrlanmasýný 
saðlar.   

5. Sunu yapma Sunular sýnýfta ve 
belirlenen diðer 
yerlerde( baºka 
sýnýflarda, baºka 
okullarda vb ) 
yapýlýr. 

Sunular koordine 
edilir 

Sunucular sýnýf 
arkadaºlarýna dönüt 
verir. 

6. Deðerlendirme Öðrenen projeleri 
hakkýnda dönütleri 
paylaºýrlar. 
Öðretmenler ve 
öðrenenler projeleri 
hep birlikte 
paylaºýrlar. 

Proje özetleri ve 
öðrenilenler 
deðerlendirilir. 

Grup üyeleri olarak 
çalýºmayý ve 
çalýºmada 
öðrendiklerini 
yansýtýrlar. 
Çalýºmalarýn 
deðerlendirilmesinde 
rol alýrlar.  
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Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý düºünüldüðünde öðrencilerle ilgili iki soru 

belirmektedir. Ne kadar projenin içinde yer alacaklar? Akademik ve davranýºsal olarak 

proje yapabilecekler mi? Projeler planlanmadan önce, dizaynda öðrencinin ne kadar yer 

alacaðý ve proje aktivitelerini yürütmek için ne kadar otonomiye ihtiyaç duyacaklarýný 

düºünmek gerekir. Öðrenciler hazýr mý? Eðer öðrencilerin projelerle ilgili yeterince 

tecrübeleri yoksa, grup çalýºmalarý, sözlü sunumlar, araºtýrma ve proje yönetimi gibi 

konularda gereken eðitim verilmelidir(http://www.bie.org/pbl/index.html). Saðlýklý bir 

proje çalýºmasý için ºu prensiplere dikkat edilmelidir. 

1.3.7. Proje Temelli Öðrenmede Prensipler 

1.3.7.1 Projelerin Planlanmasý 

 Derslerdeki darboðazlardan kaçýnýlmalý: Projeleri ve dönem ortasý 

deðerlendirmeleri farklý zamanlarda planlanmalýdýr. 

 Dersler arasýndaki darboðazlardan kaçýnýlmalý: Proje planlamalarýný diðer 

öðretmenlerle birlikte yapýlmalýdýr 

1.3.7.2. Zaman Çizgileri Prensiplerine Uyma 

 % 20�lik bir uzama oluºturulmalýdýr. 

 Proje planý çýkmaza girdiðinde alternatif öðretim yollarý kullanmaya hazýrlýklý 

olunmalýdýr. 

1.3.7.3. Öðrencileri Yönlendirme 

 Öðrencilerin projeye baºlamadan önce iyi düºünmeleri saðlanýlmalýdýr. 

 Proje baºlamadan önce öðrencilerle deðerlendirme konusunda bir anlaºmaya 

varýlmalýdýr.  

1.3.7.4. Ýyi düºünülmüº çalýºmanýn proje baºlarýnda desteklenmesi 

 Ne, nerede, nasýl, ne zaman ve niçin kararlarýný kaydetmek için bir araºtýrma 

planý oluºturulmalýdýr. 

 Görev hissini kolaylaºtýrmak için sýk kontrol noktalarý ve ürünleri istenilmelidir. 

1.3.7.5.Sorumluluðun öðretmenlerden öðrencilere aktarýlmasý 

 Öðrenciler proje tasarýmýna dahil edilmelidir. 

 Öðrencilerin yerine kararlar vermekten kaçýnýlmalýdýr. 

1.3.7.6. Öðrencilerin çalýºma disiplin standartlarýnýn oluºturulmasý 

 Standartlarý oluºturmak için profesyonel çalýºmalardan örnekler kullanýlmalýdýr. 
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 Kaliteli bir iºin neye benzediðini göstermek için önceki öðrencilerin 

çalýºmalarýný kullanýlmalý 

1.3.7.7.Uygun Gruplama Prensiplerinin Kurulmasý: 

 Heterojen gruplama proje tabanlý öðrenim için uygundur 

 Gruplama ºeklini içeriðe ve görevle ilgili uzmanlýk ihtiyacýna uyarlanmalýdýr. 

 Yeni öðrencilerin uzman öðrencilerden bir ºeyler öðrenebileceði gruplar 

oluºturulmalýdýr. 

1.3.7.8.Gruplardaki problemlerin çözülmesi 

 Gerçekçi sonuçlarý katýlýmsýzlýkla eºleºtirilmeli 

 Tam katýlýmý saðlamak için grup süreçlemesi tekniðini kullanýlmalý 

1.3.7.9.Diðer öðretmenlerle koordinasyon 

 Bir ortakla koordinasyon günlük temas gerektirir. 

 Öðretim personeli planlama günleri yapýlmasý için yol bulunulmalýdýr. 

1.3.7.10.  Ailelerle iletiºim 

 Ailelerle erkenden iletiºime geçilmelidir.  

 Velileri projelere katacak ve yardýmlarýný saðlayacak yollar bulunulmalýdýr. 

1.3.7.11.Halktan insanlarla çalýºma 

 Öðrenciler dýº kaynak insanlarla nasýl çalýºacaklarýný bulmak zorundadýr 

Öðrencilerinize toplumdan insanlarla nasýl iletiºim kuracaklarýný öðretilmeli. 

 Öðrenciler, ileriki projeler için dýº desteði ve finansmaný nasýl saðlayacaklarýný 

bilmelidirler. 

1.3.7.12.Ýnternet kullanýmý 

 Öðrencileri araºtýracaklarý internet siteleri hakkýnda bilinçlendirilmeli 

 Ýnternet kullanýmý için kritik düºünme yeteneklerini öðretme fýrsatlarýný 

deðerlendirilmelidir. 

1.3.7.13. Teknoloji kullanýmý 

 Teknolojiyi merkeze oturtmadan önce projenin hedeflerine ulaºmada önemli 

olduðundan emin olunmalýdýr. 

 Bir uzmanla irtibata yada ortaklýða geçilmelidir. 

1.3.7.14.Öðrencilerin Deðerlendirilmesi 

 Farklý deðerlendirme metotlarý kullanýlmalýdýr. 

 Hem bireysel hem de grup deðerlendirmesi verilmelidir. 
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 Grup performansýnda bireysel performansa dikkat çekilmelidir. 

1.3.7.15 Projelerin düzeltilmesi 

 Proje ilerlemesini hata ve yanlýº ilerlemeye karºý izlenilmelidir. 

 Ders ortasý talimatlarla araya girme fýrsatlarýný deðerlendirilmelidir. 

 Ders ortasý düzeltmelere hazýr olunmalýdýr. 

1.3.7.16 Projelerin sorgulanmasý 

 Yapýcý deðerlendirme bilgilerini toplamak için prosedürleri belirlenmelidir. 

  Projelerin nasýl geliºtirilebileceði hakkýnda size bilgi vermeleri için 

yönlendirilmelidir (http://www.bie.org/files/researchmanagePBL.pdf ).  

Bir projenin amacý, öðretmen tarafýndan ortaya konulan sorularýn doðru olarak 

cevaplandýrýlmasýndan çok konu hakkýnda daha çok ºey öðrenmektir (Dede ve Yaman, 

2003: 120). Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý açsýndan en uygun ders olarak bilinen fen 

bilgisi dersindeki bir fen ünitesinde kullanýlabilecek projeleri üçe ayýrabiliriz.  

1.3.8. Fen ve Teknoloji Ünitelerinde Kullanýlabilecek Proje Çeºitleri 

 Yapý ya da makine projeleri: Öðrenciler bir hücre modeli, volkan, yarýº arabasý, 

müzik aleti vb yaparlar ve bunlarý yaparken neleri öðrendiklerine odaklanýrlar. 

Yaptýklarý ürünlerin nasýl çalýºtýklarýný gösterirler ve yaptýklarý ürünü nasýl 

geliºtirebileceklerini açýklarlar.  

 Deneysel araºtýrma ölçme projeleri: Bir obje üzerinde bir yada daha çok 

deðiºkenin etkilerini araºtýrmak için bir deney tasarlar. Öðrenciler bir grup 

raporunda olmasý gereken bilimsel yöntem sürecinin basamaklarýný kullanarak 

bir model oluºturur. 

 Araºtýrma ve keºif projeleri: Öðrenciler bir bilim adamý veya bir konu seçerler. 

Bulgularý özetlemek için, bir sunu kurulu oluºturularak birincil ve ikincil 

kaynaklarý kullanýrlar. Öðrenciler internetten en basit araçlara kadar geniº bir 

yelpazede araç seçebilir ve kullanabilirler. 

Proje çalýºmalarý, öðrenciler tarafýndan matematik ve fen derslerinde bireysel 

veya grup halinde yürütülebilir. Öðrenciler, bu çalýºmalar sýrasýnda farklý çözüm 

stratejileri kullanabilirler. Bu stratejilerden birkaçý aºaðýda verilmiºtir (Kubinova vd. 

1998: 5). 
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1.3.9. Proje Çalýºmalarýnda Kullanýlabilecek Stratejiler 

 Deneme ve Yanýlma Stratejisi: Bu çözüm stratejisinde, çözümü bulmak 

tesadüflere kalmýºtýr. Ayrýca, problemin çözümüne yönelik bir çözüm bulunsa 

bile problemin baºka çözümlerinin olup olmadýðý hakkýnda bir fikir üretilemez. 

Yani, bu çözüm stratejisi dar bir alaný kapsamaktadýr. Bu durum da, matematik 

ve fen derslerinin genel amaçlarý içerisinde yer alan genelleme ve soyutlama 

yapma becerisinin kazanýlmasýna engel olur. 

 Sistematik Deneme Stratejisi: Bu çalýºma türünde problemle uðraºan kiºi, 

problemi çözerken hangi durumlarý göz önüne alýp/almayacaðýný bilir. Problemi 

çözen kiºi, matematik ve fen bilgisi ile tam olarak tanýmladýðý problemi düzenli 

bir algoritmaya göre çözer. 

 Problemi Alt Bölümlere Ayýrma Stratejisi: Problemle uðraºan kiºi, problemin 

çeºitli çözüm olasýlýklarýna göre problemi farklý sýnýflara ve alt gruplara 

ayýrabilir (Dede ve Yaman, 2003: 129). 

Araºtýrmanýn Amacý ve Önemi 

Araºtýrmanýn genel amacý, ilköðretim birinci kademede proje tabanlý öðrenmenin 

fen ve Teknoloji öðretiminin akademik baºarý ve kalýcýlýða etkisini belirlemektir. Yeni 

ilköðretim fen ve teknoloji dersi (4. ve 5. sýnýflar) 2005 programýyla yapýlan en önemli 

deðiºikliklerden biri derslerin öðrenci merkezli iºlenmesi, bilgilerin günlük hayata 

taºýnabilir olmasýdýr. Bu amaçla kullanýlan tekniklerden biri de proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýdýr. 

 Yabancý ülkelerde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile ilgili pek çok araºtýrma 

yapýlmýº olmasýna raðmen, ülkemizde bu alandaki çalýºmalar sýnýrlý sayýdadýr. Yapýlan 

bu çalýºman ülkemizdeki bu boºluðu doldurmada bir katký saðlayacaðý ve gelecekteki 

araºtýrmalara da ýºýk tutacaðý düºünülmektedir. 

Varsayýmlar 

Bu çalýºma Afyonkarahisar Ýli, ªuhut Ýlçesi, Atlýhisar Kasabasý Ýlköðretim Okulunda 

yapýlmýº olup, araºtýrmaya katýlan öðrencilerin üzerinde yapýlan öntest - sontest ve 

kalýcýlýk testi sonuçlarýnýn Afyonkarahisar genelini yansýttýðý varsayýlmýºtýr. 

Sayýtlýlar 

1. Kontrol altýna alýnmayan zaman, öðrencilerin derse isteksiz, yorgun gelmesi gibi 

istenmedik deðiºkenler deney ve kontrol gruplarýný eºit ºekilde etkilemiºtir. 
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2. Kontrol ve deney grubundaki öðrencilerin öðrenmeye karºý ilgileri eºittir. 

Sýnýrlýlýklar 

Bu araºtýrma; 

1. 2005-2006 öðretim yýlý ikinci yarýyýlý 

2. Atlýhisar Ýlköðretim Okulu, 

3. Ýlköðretim birinci kademe 4. ve 5. sýnýf fen ve teknoloji dersi �Canlýlar 

Dünyasýný Gezelim, Tanýyalým� ünitesinde fen ve teknoloji, matematik ve sanat 

etkinlikleri derslerinin iº birliði içerisinde çalýºmasý ile sýnýrlýdýr. 

Problem  Cümlesi 

Fen eðitiminde Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn ilköðretim 4. ve 5. sýnýf 

öðrencilerinin akademik baºarýlarýna ve kalýcýlýða etkisi nedir? 

Alt Problemler 

1- Proje Tabanlý Öðrenme yaklaºýmýn uygulandýðý gruptaki öðrenciler ile 

geleneksel öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrencilerin deneysel 

iºlem sonrasý akademik baºarý düzeyleri arasýndaki  fark anlamlý mýdýr?  

2- Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrenciler ile 

geleneksel öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrencilerin deneysel 

iºlem sonrasý kalýcý öðrenme düzeyleri arasýndaki  fark anlamlý mýdýr? 

Deneceler  

1- Proje Tabanlý Öðrenme yaklaºýmý geleneksel öðrenme yaklaºýmýna göre 

akademik baºarý kazandýrmada daha etkilidir. 

2- Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý geleneksel öðrenme yaklaºýmýna göre kalýcý 

öðrenme saðlamada daha etkilidir. 

Ýlgili Yayýn ve Araºtýrmalar 

Korkmaz ve Kaptan (2001), tarafýndan hazýrlanan �Fen Eðitiminde Proje 

Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmý� isimli makalede, proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile fen 

eðitiminde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn temel özellikleri tanýmlanarak genel 

olarak etkililiði incelenmiºtir. Bu amaçla proje tabalý öðrenme yaklaºýmý nedir? Proje 

tabanlý öðrenme sürencin temel özellikleri nelerdir? Ýlköðretim okullarýnda fen eðitim 

açýsýndan proje tabanlý öðrenme süreci nasýl düzenlenmelidir? Fen eðitiminde proje 

tabanlý öðrenme yaklaºýmý etkisi nasýldýr? Sorularýna cevap verilmeye çalýºýlmýºtýr. 
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Sonuç olarak proje tabanlý öðrenmenin öðrenci merkezli ders anlayýºýna uygun olduðu, 

etkili ve kalýcý öðrenmede yararlanýlabilecek stratejilerden olduðu görülmüºtür. 

Korkmaz ve Kaptan (2002), tarafýndan yapýlan �Fen Eðitiminde Proje Tabanlý 

Öðrenme Yaklaºýmýnýn Ýlköðretim Öðrencilerinin Akademik Baºarý, Akademik Benlik 

Kavramý ve Çalýºma Sürelerine Etkisi� isimli çalýºmanýn amacý, ilköðretim fen 

derslerinde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn 7. sýnýf öðrencilerinin akademik 

baºarýlarý, akademik benlik kavramlarý ve çalýºma sürelerine etkisini belirlemektir. 

Araºtýrma, deney ve kontrol grubu olmak üzere 2 grup üzerinde gerçekleºtirilmiºtir. 

Kontrol grubunda, ayný zamanda da geleneksel bir metot olan, öðretmen ve ders kitabý 

merkezli öðrenme yaklaºýmý uygulanmýºtýr. Deney grubunda ise proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýna dayalý bir fen öðretimi uygulanmýºtýr. Gruplardaki öðretmen ve öðrenci 

özellikleri benzerdir. Deneysel süreç sonucunda akademik baºarý, akademik benlik 

kavramlarý ve çalýºma süreleri açýsýndan deney grubu lehine, gruplar arasýnda anlamlý 

bir fark bulunuºtur. 

Korkmaz (2002), tarafýndan yapýlan �Fen Eðitiminde Proje Tabanlý Öðrenmenin 

Yaratýcý Düºünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi� 

konulu araºtýrmada fen eðitiminde proje tabanlý öðrenmenin yaratýcý düºünme, problem 

çözmeye akademik risk alma düzeylerine etkisini ortaya koymak amacýyla deneysel 

yöntem kullanýlmýºtýr. Araºtýrma Torrance Yaratýcý Düºünme Testi (TYDT) ªekilsel A 

Formu, Mantýksal Düºünme Grup Testi ve Akademik Risk Alma Ölçeðinden elde 

edilen veriler üzerinde yürütülmüºtür. Araºtýrma iki grup üzerinde yürütülmüºtür. 

Gruplar seçkisiz biçimde deney ve kontrol grubu olarak oluºturulmuºtur. Araºtýrmaya 

katýlan öðrenciler 2001-2002 öðretim yýlýnda Ankara Ýlindeki bir ilköðretim okulunun 7. 

sýnýflarý arasýndan seçilmiºtir. Araºtýrma sonucunda proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý 

merkeze alýnarak geliºtirilen fen eðitiminin amacý ve ilkelerini yansýtan etkinliklerin 

öðrencilerin yaratýcý düºünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerinin 

geliºiminde etkili olduðu söylenebilir. Fen eðitiminde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýn 

uygulanmasý halinde amaçlara ulaºmada etkinliði arttýrýcý nitelikte olabileceði 

düºünülmektedir. 

Dede ve Yaman (2003), tarafýndan hazýrlanan �Fen ve Matematik Eðitiminde 

Proje Çalýºmalarýnýn Yeri, Önemi, Deðerlendirilmesi� konulu çalýºmada fen ve 

matematik öðretiminde proje çalýºmalarýnýn önemi tartýºýlmýº, proje çalýºmasýnýn nasýl 
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planlanmasý gerektiði sunulmuºtur. Gerek fen ve matematik alanlarýnda yapýlan 

çalýºmalardan, gerekse de gözlem ve deneyimlerimizden projelerle desteklenen fen ve 

matematik derslerinde öðrencilerin konularý eðlenceli bir ortamda etkili bir biçimde 

öðrendikleri görülmüºtür. Sonuç olarak proje çalýºmalarý sayesinde yaratýcý bir sýnýf 

ortamý oluºturularak, öðrencilerin matematik ve fen derslerine ilgileri arttýrýlabilir ve 

öðrencilerin; kendilerine güven duygularýný geliºtirme, gerçek dünya ile fen�matematik 

kavramlarý arasýnda iliºkiler kurma, matematik ve fen eðitiminin önemini anlama, 

disiplinler arasý iliºkileri görerek bilginin sadece tek disipline ait bir olgu olmadýðýnýn 

farkýna vararak disiplinler arasý geçiº yapabilme, fen ve matematik problem çözme 

becerilerini geliºtirme, bireysel ve iºbirliðine dayalý öðrenme ortamlarýnda çalýºma 

imkaný bulmalarý saðlanabilir. 

Yurtluk (2003), tarafýndan yapýlan �Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn 

Matematik Dersi Öðrenme Süreci ve Öðrenci Tutumlarýna Etkisi� araºtýrmada, proje 

tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn matematik dersi öðrenme süreci ve öðrenci tutumlarýna 

etkisi betimsel yöntem kullanýlarak araºtýrýlmýºtýr. Araºtýrmada yapýlandýrýlmamýº  

gözlem tekniðine baºvurulmuºtur. Araºtýrma Ankara�da özel bir ilköðretim okulunun 8. 

sýnýf öðrencileriyle matematik dersinde yürütülmüºtür. Araºtýrmadan elde edilen 

verilerin bir evrene genelleme kaygýsý güdülmemiº proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn 

uygulanmasýnda karºýlaºýlabilecek durumla ortaya konulmaya çalýºýlmýºtýr. Proje tabanlý 

öðrenme yaklaºýmýnýn nasýl yapýlandýrýldýðýný daha kolay ortaya koyabilmek için süreç 

üç bölümde incelenmiºtir. Bunlar; planlama etkinlikleri gerçekleºtirme, sunu ve 

raporlaºtýrma aºamalarýdýr. Öðretmenlerin görüºleri incelendiðinde, genellikle proje 

tabanlý öðrenme yaklaºýmý konusunda yeterli bilgiye sahip olmadýklarý, bununda 

çalýºmalarý olumsuz yönde etkilediði dile getirilmiºtir. Zaman yönünden yaºanan 

problemler de baskýn ºekilde öðretmenler tarafýndan ifade edilmiºtir.  

Seloni (2007), tarafýndan yapýlan �Fen Bilgisi Öðretiminde Oluºan Kavram 

Yanýlgýlarýnýn Proje Tabanlý Öðrenme Ýle Giderilmesi� konulu  araºtýrmada fen bilgisi 

öðretiminde oluºan kavram yanýlgýlarýnýn proje tabanlý öðrenme ile giderilmesi konusu 

çalýºýlmýºtýr. Çalýºma 2004-2005 öðretim yýlýnda ilköðretim I.kademede 5. sýnýf 

öðrenciler ile yapýlmýºtýr. �Isý ve Isýnýn Maddedeki Yolculuðu� ünitesi deney grubunda 

proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile, kontrol grubunda geleneksel yöntemle iºlenmiºtir. 

Deney ve kontrol grubuna bilimsel basarý testi, tutum ölçeði ve kavram testi 
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uygulanmýºtýr. Araºtýrma sonucunda elde edilen bulgular sonucunda her iki grubun 

baºarýlarý karºýlaºtýrýlmýºtýr. Bulgular, deney grubunda bulunan öðrencilerin, fen bilgisi 

dersindeki baºarýlarýnda kontrol grubunda bulunan öðrencilere kýyasla anlamlý bir fark 

olduðunu ortaya koymaktadýr. Çalýºmanýn diðer kýsmý nitel aºama olup, veri toplama 

aracý olarak �kavram testi�, araºtýrmacý tarafýndan geliºtirilen yazýlý dokümanlar ve 

gözlem çalýºmalarý kullanýlmýºtýr. Araºtýrma esnasýnda kullanýlan öðrenci formlarý, 

görsel kaynaklar ve öðretim ile ilgili diðer yazýlý dokümanlar ise bulgularý 

desteklemekte kullanýlmýºtýr. 

Kubinova vd. (1998), tarafýndan hazýrlanan �Matematiksel Düºüncenin Geliºimi 

Ýçin Bir Araç Olan Matematiksel Bulmacalar Ve Projeler� konulu araºtýrmada Çek 

Cumhuriyeti�ndeki geleneksel matematik öðretimi, yöntemin dezavantajlarý ve proje 

tabanlý öðrenme yaklaºýmý hakkýnda bilgi verilmektedir. Bu öðretim stratejisi 

öðrencilerin öncelikli kavramlarý anlamaksýzýn öðrendikleri becerileri kullanmayý 

umduklarýndan dolayý çoðu öðrenciyi matematikten uzaklaºtýrmýºtýr. Öðrenciler 

matematiðin kullanýºlýlýðýný takdir edemedikleri gibi dersten zevk alamýyorlardý. Bu 

araºtýrmada projeleri ve matematiksel bulmacalarý kullanarak gerekli anlamayý elde 

ettiklerini, dersten hoºlandýklarýný ve kavram yeteneði, sistemli çalýºma ve iletiºim 

kurma gibi önemli nitelikleri geliºtirdiklerini ortaya çýkardýk. Bu çalýºmada, okullardaki 

öðretim stratejilerinde uygulanmasý gereken aºamalarla birlikte yukarýda bahsedilen 

matematik öðretiminin kullanýºlý yaklaºýmýn faydalarýný ortaya koymaktayýz.  

Demirel (2000), tarafýndan yapýlan �Proje Tabanlý Öðrenme Modelinin Öðrenme 

Sürecine Ve Öðrenci Tutumlarýna Etkisi� konulu çalýºmada, Proje Tabanlý Öðrenme 

yaklaºýmýnýn öðretim süreci üzerindeki etkisi ile öðrenci tutumlarýna etkisini 

araºtýrmýºtýr. Çalýºma deneysel yöntem kullanýlarak yapýlmýºtýr. Deney deseni olarak 

denk kontrol gruplu deney deseni kullanýlmýºtýr. Çalýºma kapsamýnda deney grubunda 

proje tabanlý öðrenmeye yönelik etkinliklere yer verilirken, kontrol grubunda geleneksel 

öðretim kullanýlarak dersler iºlenmiºtir. Proje Tabanlý Öðrenme üzerine yapýlan bu 

araºtýrmadan elde edilen sonuçlar ºu ºekildedir: Öðrenciler, çalýºmalar ile elde ettikleri 

bilgileri diðer gruplarla paylaºarak gruplar arasý iºbirliðini gerçekleºtirmiºlerdir. Bu 

sayede sýnýfta etkin öðrenme ortamý oluºmuºtur. Etkinliklerin gerçekleºtirilmesinde 

disiplinler arasý etkileºimin üst düzeyde gerçekleºtiði görülmüºtür.  
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Demirhan (2002), tarafýndan yapýlan �Program Geliºtirmede Proje Tabanlý 

Öðrenme Yaklaºýmý� konulu araºtýrmada, proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý 

açýklanmaktadýr. Program geliºtirmede proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýný inceleyen bu 

çalýºmada nitel araºtýrma yöntemi kullanýlmýºtýr. Proje tabalý öðrenme yaklaºýmý ile 

ilgili araºtýrmayý desteklemek ve yaklaºýmýn örnek bir uygulamasýný göstermek 

amacýyla, bir özel okulda ilköðretim 3. sýnýflardan biri deney biri de kontrol grubu 

olmak üzere seçilen iki ºubede uygulama çalýºmasý gerçekleºtirilmiºtir. Ýlköðretim 3. 

sýnýf Hayat Bilgisi dersine ait bir ünitede gerçekleºtirilen çalýºmada, deney grubunda 

proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýna göre ders iºlenirken kontrol grubunda geleneksel 

öðretim devam ettirilmiºtir. Uygulamadan elde edilen veriler betimsel analiz 

kullanýlarak incelenmiºtir. Araºtýrma sonucunda, eðitimimizde, proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmý ya da bu yaklaºýma benzer yaklaºýmlarla öðrenenlere erken yaºlardan 

baºlayarak, özellikle tüm yaºamlarýnda kullanacaklarý, düºünme ve araºtýrma 

becerilerini kazandýrma konusunda etkili olduðu görülmüºtür.  

Erdem ve Akkoyunlu (2002), tarafýnda hazýrlanan �Ýlköðretim Sosyal Bilgiler 

Dersi Kapsamýnda Beºinci Sýnýf Öðrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlý 

Öðrenme Üzerine Bir Çalýºma� konulu araºtýrmada iki özel okuldaki 5. sýnýf öðrencileri, 

sýnýf öðretmenleri ve bilgisayar öðretmenleri ile çalýºýlmýºtýr. Okullarýn birinde 

öðrenciler bilgisayar öðretmeni ile diðerinde ise sýnýf öðretmeni ile çalýºmýºlardýr. 

Bunun nedeni öðretmen yeterliliklerinin öðrenci ürünlerinin niteliðine yansýyýºýný 

görmektir. Sonuç olarak, sýnýf öðretmeni yetiºtiren kurumlarýn programlarýnda teknoloji 

eðitimini yaygýnlaºtýrmasý, halihazýrda var olan öðretmenlerin iºbirliði yaparak 

çalýºmalarý ve düzenlenecek hizmet içi eðitimlerle yetiºtirilmeleri, öðrencilere verilecek 

çalýºmalarýn sýnýrlarýnýn dar tutulmasý, gerek öðretmenlerin gerekse öðrencilerin öðretim 

materyallerinin hazýrlanmasý konusunda eðitime ihtiyaçlarý olduðu sonuçlarýna 

ulaºýlmýºtýr. 

Erdem (2002), �Proje Tabanlý Öðrenme� isimli çalýºma bireylere kazandýracaðý 

nitelikler açýsýndan oldukça önemli olan proje tabanlý öðrenme sürecini açýklamak 

amacýyla gerekleºtirilmiºtir. Çalýºmanýn konu baºlýklarý ºunlardýr: Proje tabanlý 

öðrenme, proje tabanlý öðrenme anlayýºýna dayalý bir öðrenme sürecindeki temel eylem 

adýmlarý, hedeflerin belirlenmesi, yapýlacak iºin yada ele alýnacak sorunun belirlenip 

tanýmlanmasý, sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuº biçiminin belirlenmesi, 
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deðerlendirme ölçeðinin belirlenmesi, takýmlarýn oluºturulmasý, proje durum ya da 

sorusu ile ilgili ayrýntýlý sorularýn belirlenmesi, bilgi toplama sürecinin planlanmasý, 

çalýºma takviminin yapýlmasý, kontrol noktalarýnýn belirlenmesi, bilgilerin toplanmasý, 

bilgilerin örgütlenmesi, projenin sunulmasý 

Kaptan ve Bozkurt (2002), tarafýndan yapýlan �Fen Öðretiminde Proje Tabanlý 

Öðrenme Yaklaºýmý ve Bilim ªenliði� konulu araºtýrmada proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýnýn temel özellikleri tanýmlanarak genel olarak etkililikleri incelenmiºtir. Bu 

amaçla proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ve bilim ºenliði temel özellikli nelerdir? 

Ýlköðretim okullarýnda fen eðitimi açýsýndan proje tabanlý öðrenme süreci ve bilim 

ºenlikleri nasýl düzenlenmelidir? Fen eðitiminde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý etkisi 

nasýldýr? Sorularýna cevap verilmiºtir. 

Gökmen (2003), tarafýndan yapýlan �Fen Liselerinde Yapýlan Proje 

Çalýºmalarýnýn Öðrenci Tutumlarý ve Öðretmen Görüºleri Ýle Deðerlendirilmesi� konulu  

araºtýrmada, fen liselerinde yapýlan proje çalýºmalarýnýn, öðrenci tutumlarý ve öðretmen 

görüºleri ile deðerlendirilmesi yapýlmýºtýr. Araºtýrmacý fen liselerinde proje 

çalýºmalarýna karºý tutumlarýn genel, cinsiyet, sýnýf, tamamlama durumu, ders çeºidi ve 

okul çeºidi ve okul çeºidi deðiºkenleri bakýmýndan belirlemek ve öðrenci katýlým 

oranlarýný ölçmek maksadýyla çapraz tablo, t-testi, Scheffe testi ve varyans analizi 

kullanýlmýºtýr. Deneysel bir çalýºmadýr. Araºtýrmanýn evreni özel ve devlet fen 

liselerindeki lise 1, 2 ve 3. sýnýf öðrencileridir. Araºtýrmanýn deneysel çalýºmasý 2002-

2003 öðretim yýlý sonbahar döneminde gerçekleºtirilmiºtir. Araºtýranýn deðerlendirmesi 

yapýldýðýnda ºu sonuçlara ulaºýlmaktadýr: Öðrencilerin proje çalýºmalarýna yönelik 

tutumlarý, genel olarak ve amaç bakýmýndan olumlu bulunmuºtur. Fakat süreç 

bakýmýndan öðrencilerde kararsýzlýk yani nötr bir durum tespit edilmiºtir. Öðrencilerin 

proje çalýºmalarýna yönelik tutumlarýnda kýzlar ve erkekler arasýnda genel olarak 

anlamlý farklýlýk tespit edilememiºtir. Lise 1, 2 ve 3. sýnýf öðrencilerinin proje 

çalýºmalarýna yönelik tutumlarý arasýnda lise 1. sýnýflarýn daha olumlu olduðu 

gözlemlenmiºtir.  

Özcan (2003), tarafýndan yapýlan �Ýlköðretim Ýkinci Kademede Ödev ve 

Projenin Matematik Baºarýsýna Etkisi� konulu araºtýrmada ilköðretim ikinci kademede 

ödev ve projenin matematik baºarýsýna etkisi ve ödev süreci ile ilgili öðretmen, öðrenci 

ve öðretmen adayý görüºleri belirlenmiºtir. Araºtýrma 2002-2003 öðretim yýlý Balýkesir 
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ilindeki bir ilköðretim okulunun 5. ve 8. sýnýf öðrencileri ile ve Buca Eðitim Fakültesi 

Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði lisans öðrencilerinin görüºlerini saptamak üzere 

yapýlmýº betimsel bir çalýºmadýr. Araºtýrmanýn ortaya koyduðu bulgular ýºýðýnda 

aºaðýdaki sonuçlara varýlmýºtýr: Araºtýrmaya katýlan öðrenci gruplarý çoðunlukla 

matematik dersini sevdiklerini belirtmiºlerdir. 8. sýnýf öðrencilerinde 5. sýnýf 

öðrencilerine göre daha büyük bir öðrenci grubunun matematik dersinden nefret ettiði 

görülmektedir. Matematik dersinin sevmelerinin veya nefret etmelerinin bir nedeni 

öðrenci gruplarýnýn çoðunluðuna göre ev ödevleri ve projeler deðildir. Matematik 

dersinden ödev yapmak diðer derslerden ödev yapmaktan daha zevklidir diyen 

öðrencilerin sayýsý sýnýf seviyesi arttýkça azalmaktadýr.  

Özdener ve Özçoban (2004), tarafýndan yapýlan araºtýrmada �Bilgisayar 

Eðitiminde Çoklu Zeka Kuramýna Göre Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn Öðrenci 

Baºarýsý Üzerine Etkisi� konusu araºtýrýlmýºtýr. Çalýºmada bilgisayar derslerinde 

uygulanmak üzere seçilen proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile klasik öðrenme modeli 

karºýlaºtýrýlmýº, proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda oluºturulan gruplarýn ayný veya 

farklý zeka alanlarý baskýn öðrencilerden oluºmasýnýn öðrenci baºarýsý üzerindeki etkisi 

incelenmiºtir. Böylece zeka alanlarýnýn bir proje üretiminde ne kadar etkili olduðu 

belirlenirken, öðrenci öðrenmelerinde bireysel ilgi, yetenek ve zeka alanlarýna dikkat 

edilmesinin gereði ve önemi de gözlemlenilmeye çalýºýlmýºtýr. Ýlköðretim 6. sýnýf 

öðrencilerinden 75 kiºi ile yapýlan çalýºmada öðrencilerin eðimli olduklarý zeka alanlarý 

göz önüne alýnarak öntest- sontest grup uygulamasý yapýlmýºtýr. Çalýºma bulgularý proje 

tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn öðrenci baºarýsý üzerine de olumlu etkisinin varlýðýný 

gösterirken, öðrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine uygun öðretim yöntemi 

seçiminin önemi de doðrular niteliktedir.  

Coºkun (2004), tarafýndan yapýlan �Coðrafya Öðretiminde Proje Yaklaºýmý� 

çalýºmasýnda projeyi, proje türlerini ve coðrafya öðretiminde proje çalýºmasýna yönelik 

bir örneði kapsamaktadýr. Proje çalýºmalarýyla öðrenci, bilimsel düºünme becerisinin 

temel prensiplerini ilköðretim ve orta öðretim kademelerinde öðrenmeyi baºarabilir. Bu 

tür çalýºmalarýn, bireyin ileri ki yaºamýnda hem sosyal hem de meslekî anlamda önemli 

deneyimler elde etmesine katkýsý olur. Her ºeyden önemlisi ise coðrafya dersini orta 

öðretimde daha sevimli hale getirir. Bu yüzden orta öðretim coðrafya derslerinde 

öðretmenler proje çalýºmalarýna da yer vermelidir.  
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Gültekin (2005), tarafýndan yapýlan �Ýlköðretimde Beºinci Sýnýf Sosyal Bilgiler 

Dersinde Proje Tabanlý Öðrenmenin Öðrenme Ürünlerine Etkisi� konulu araºtýrmada 

ilköðretim 5. sýnýf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlý öðrenmenin öðrenme ürünlerine 

etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araºtýrmada nicel ve nitel yöntemler birlikte 

kullanýlmýºtýr. Araºtýrmanýn nicel boyutunda öntest- sontest kontrol gruplu deneysel 

araºtýrma modeli kullanýlmýºtýr. Nitel boyutunda ise araºtýrmaya katýlan öðrencilerin ve 

sýnýf öðretmenin proje tabanlý öðrenmeye iliºkin görüºlerini almak amacýyla yarý 

yapýlandýrýlmýº görüº yapýlmýºtýr. Araºtýrma sonucunda ilköðretim 5. sýnýf sosyal 

bilgiler dersinde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý deney grubundaki 

öðrencilerin akademik baºarýrý ile proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulanmadýðý 

kontrol grubundaki öðrencilerin akademik baºarýlarý arasýnda deney grubu lehine 

istatistiksel bakýmdan anlamlý fark bulunmuº. Ayrýca araºtýrmaya katýlan deney grubu 

öðrencileri ve sýnýf öðretmeni proje tabanlý öðrenmenin öðrenmeyi zevkli kýldýðýný; 

kolay, kalýcý öðrenme saðladýðýný belirtmiºler; ancak grup üyeleri arasýnda tartýºmalar 

yaºandýðýný ve projeleri gerçekleºtirirken zorluklarla karºýlaºýldýðýný ifade etmiºlerdir.  

Yýlmaz (2006), tarafýndan yapýlan �Ýlköðretim 7. Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersinde 

�Proje Tabanlý Öðrenme� nin Öðrenenlerin Akademik Baºarýlarý, Yaratýcýlýklarý ve 

Tutumlarýna Etkisi� konulu araºtýrmada, Sosyal Bilgiler eðitiminde proje tabanlý 

öðrenmenin öðrenenlerin akademik baºarýlarý, yaratýcýlýklarý ve tutumlarý üzerine etkisi 

incelenmiºtir. Araºtýrma, deneysel bir çalýºma olup, kontrol gruplu öntest- sontest 

deneysel desen kullanýlmýºtýr. Araºtýrmada deney ve kontrol gruplarý olmak üzere iki 

grup ile çalýºýlmýº ve gruplar ilköðretim 7. sýnýflar arasýndan rast gele seçilmiºtir. 

Çalýºmada, deney grubunda, proje tabanlý öðrenmeye dayalý bir yöntem izlenirken, 

kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanýlmýºtýr. Yapýlan nicel analizler sonucunda; 

elde edilen sonuçlar su ºekilde ifade edilebilir: Proje tabanlý öðrenmenin deney grubu 

öðrencilerinin; basarý düzeylerinin arttýðý, Sosyal Bilgiler dersine karºý tutumlarýnýn 

yükseldiði, yaratýcýlýk düzeylerinin arttýðý tespit edilmiºtir. 
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM 
 

YÖNTEM 
 

Bu bölümde araºtýrmanýn modeli, çalýºma grubu, veri toplama araçlarý ve verilerin 

çözümleme teknikleri konularýna yer verilmiºtir. 

 

Araºtýrma Modeli  

Araºtýrma 2005-2006 öðretim yýlý Atlýhisar Ýlköðretim Okulunda okuyan 4. ve 5. 

sýnýf öðrencileri üzerinde proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn etkilerini araºtýrmak 

amacýyla yapýlmýºtýr. Araºtýrma deneysel olarak yapýlandýrýlmýºtýr. Deneysel yöntemde, 

dýº çevrenin deðiºtirilmesi ya da istenen deneklerin bir araya getirilmesi suretiyle, farklý 

inceleme ya da deney durumlarý yani iºlemin deðiºik durum ve aºamalarý 

oluºturulmakta ya da yaratýlmaktadýr (Kaptan, 1993: 74). Deneysel araºtýrmada 

araºtýrmacý, bir araºtýrma ortamý oluºturmaktadýr. Bu çoðu kez yapay bir durumdur. 

Oluºturulan bu ortam içinde araºtýrmacý, ilgili olduðu olay, deðiºken ve etkenleri 

ayarlamak, deðiºtirmek, ortadan kaldýrmak gibi yollara istediði duruma getirmekte yani 

kontrol etmektedir. Örneðin, tekrarýn öðrenmeye etkisini araºtýrmak için deðiºik gruplar 

alýp bunlara farklý sayýda tekrar eksersizleri yaptýrmak gibi (Kaptan, 1993: 87) Bazý 

deneysel araºtýrma model çeºitleri ºunlardýr: 

Kontrol Grubu ve Örnekleme Olmayan Modeller, Kontrolsüz Sontest Model, 

Kontrolsüz Ön ve Sontest Model, Kontrol Grubu Olan Modeller, Kontrollü Sontest 

Model, Kontrollü Ön ve Sontest Model, Örneklem ve Kontrol Gruplu Modeller, 

Çapraz-Test Model, Örneklem ve Kontrollü, Ön ve Sontest Model, Örneklem ve 

Kontrollü, Sontest Model. Bu araºtýrmada örneklem ve kontrollü sontest model 

kullanýlmýºtýr.  

Örneklem ve Kontrollü, Ön ve Sontest Model 

Gerçek deneysel araºtýrma modelleri içinde en çok kullanýlmakta olaný ºans 

yoluyla seçilmiº kontrol gruplu ön ve sontest modeldir. Bu modeli aºaðýdaki ºekilde 

gösterebiliriz.  
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Önce, denekler ºans, örnekleme yoluyla seçilerek iki grup oluºturulmuºtur. 

Sonra yine ºans yöntemiyle bu gruplar deney ve kontrol grubu olarak tayin edilmiºtir. 

Böylece gruplar deney baºlamadan önce eºitlenmiº ve seçme etkisi kontrol altýna 

alýnmýºtýr. Deney ve kontrol gruplarýný ayný gözlemci test edebileceðinden bu tür 

araºtýrmalarda araç etkisi de bir problem deðildir. Ancak, deneklerin deney grubunda mý 

yoksa kontrol grubunda mý olduklarýný bilmemelerinde yarar vardýr.  

 Denekler ºans örnekleme yoluyla seçilmiº olduklarýndan, merkeze yönelme 

etkisinin, T2 ile T4 arasýndaki farkýn sebebi olma olasýlýðý da yoktur. Deney ve kontrol 

gruplarý, ayný zamanda test edildiðinden ve T1 ile T2 arasýndaki farký etkileyecek 

etkenler T3 ile T4 arasýndaki farký da ayný ºekilde etkileyeceðinden, burada zaman hatasý 

da bir endiºe konusu deðildir. Bu desende daha önceki bölümlerde belirtilmiº olan iç-

geçerliði tehlikeye düºürecek bütün etkenler kontrol altýna alýnabilmektedir.  

Uygulama öncesi 4. ve 5. sýnýflar cinsiyet, baºarý durumu vb. özellikler açýsýndan 

heterojen iki gruba ayrýlmýºtýr. 4. ve 5. sýnýflarýn deney gruplarý �Canlýlar Dünyasýný 

Gezelim Tanýyalým � ünitesini proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile kontrol gruplarý ise 

geleneksel yöntemle ders iºlemiºlerdir. Ünitenin bitiminden bir ay sonra kalýcýlýk testi 

uygulanmýºtýr. Uygulanan ön, son ve kalýcýlýk test sorularý ders kitaplarýnýn sonundaki 

ünite deðerlendirme sorularý ve çeºitli ders kitaplarýndan derlenerek dört ve beºinci 

sýnýflar için ayrý ayrý  hazýrlanmýºtýr. Hazýrlanan testlerin güvenirliliði SPSS.13 program 

yardýmýyla ölçülmüºtür. Dördüncü sýnýf testi için güvenirlik alfa deðeri .68, beºinci 

sýnýflar için güvenirlik alfa deðeri .60 bulunmuºtur. Yapýlan ön, son ve kalýcýlýk testleri, 

her iki sýnýf için ayný sorulardan oluºturulmuº fakat öðrenciler hiçbir sýnav öncesinde 

sýnavdan haberdar edilmemiºtir. 

Bu araºtýrmada �Fen Eðitiminde Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn 

Ýlköðretim Öðrencilerinin Akademik Baºarý ve Kalýcý Öðrenme Üzerine Etkisini ortaya 

koymak amacýyla deneysel yöntem kullanýlmýºtýr. Araºtýrma, proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýný uygulayan öðretmenler tarafýndan hazýrlanan öntest-sontest ve kalýcýlýk 

testleri ile yürütülmüºtür. Öntest-sontest-kalýcýlýk test sorularý, 4. ve 5. sýnýf fen ve 

teknoloji kitabý ünite deðerlendirme sorularý ve çeºitli test kitaplarýndan ve uzman 

görüºü alýnarak hazýrlamýºtýr.  
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Araºtýrma için gerekli gruplar 4. ve 5. sýnýflardan ayrý ayrý oluºturulmuºtur. 4. 

sýnýflar deney ve kontrol grubu olarak  ayný ºekilde 5. sýnýflar deney ve kontrol 

gruplarýna ayrýlmýºtýr. Çalýºmalar her iki sýnýfýn sýnýf öðretmenleri tarafýndan 

yürütülmüºtür. Deney gruplarý proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile laboratuar ve okul 

bahçesinde, kontrol gruplarý geleneksel yöntem ile sýnýf ortamýnda üniteyi iºlemiºtir. 

Araºtýrma �Canlýlar Dünyasýný Gezelim Tanýyalým� ünitesinde yürütülmüºtür. 

Proje Ekipleri ve Proje Konularý: 

Çalýºmanýn yapýldýðý 4. sýnýf toplam 25 kiºiden oluºmaktadýr. 13 kiºi deney, 12 

kiºi kontrol grubu olarak ayrýlmýºtýr. 13 kiºilik deney grubu iki proje grubuna 

ayrýlmýºtýr. Çalýºmanýn yapýldýðý 5. sýnýf 26 kiºiden oluºmaktadýr. 13 kiºi deney, 13 kiºi 

kontrol grubu olarak ayrýlmýºtýr. 13 kiºilik deney grubu iki proje grubuna ayrýlmýºtýr. 

Çalýºma için toplam dört proje grubu oluºturulmuºtur. Çalýºmanýn çeºitli aºamalarýnda 

uygulanýlmasý gereken; bilgisayar kullanma, internetten araºtýrma yapma, projeksiyon 

ve tepegöz gibi teknolojik imkanlardan  yararlanma konularýnda kasaba ilköðretim 

okulu olmasý ve imkanlarýn sýnýrlý olmasý nedeniyle çeºitli sýkýntýlar yaºanmýºtýr. Ayrýca 

öðrencilerin, yerleºim yeri itibariyle, teknolojiyi kullanma yeterliliklerinin az olmasý, 

ekonomik seviyelerinin ºehir okullarýna göre düºük olmasý çalýºmalarý zaman zaman 

olumsuz yönde etkilemiºtir. Ýmkanlar dahilinde çalýºmalarýn aºamalarý kurallara uygun 

gerçekleºtirilmiºtir. Proje konularý ünite ile ilgili belirlenen problem durumlarýndan yola 

çýkarak belirlenmiºtir. Seçilen proje konularý her iki sýnýfýn ünite konularýný 

kapsamaktadýr. �Canlýlar Dünyasýný Gezelim Tanýyalým� ünitesi ile ilgili proje 

ekiplerinin çalýºtýklarý konular ºunlardýr: 

 Canlýlarý keºfedelim 

 Bulaºýk deterjaný zararlý mý? 

 Yaºam alaný ne demektir? 

Projeler ekipler arasýnda dönüºümlü çalýºýlmýºtýr. Proje çalýºmalarýnýn çeºitli 

aºamalarýnda proje planý ve gözlem raporu tutma(ek-1), fotoðraf çekme (ek-2), proje 

ekibindeki öðrencilerin görüºlerini alma (ek-3) gibi etkinlikler yapýlmýºtýr. Proje 

çalýºmalarýna baºlanmadan önce ünitenin tüm konularýný kapsayan öntest (ek-4), 

çalýºmanýn bitiminde sontest (ek-4) ve iki  ay sonra kalýcýlýk testi (ek-4) uygulanmýºtýr. 

Proje tabanlý öðrenme bir paket program niteliðindedir. Ýçerisinde birçok farklý 

öðrenme yaklaºýmý içerir. Yukarýda oluºturulan proje konularýnda da bilimsel süreç 
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becerileri kazandýrma, iºbirlikli öðrenme çalýºmalarý yapma, araºtýrmaya dayalý 

öðrenme ve etkin öðrenme faaliyetleri yapma amaçlarý güdülmüºtür.   

Veri Analizi 

Bu araºtýrmada proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý deney grubu ile 

geleneksel öðrenme yaklaºýmýnýn kullanýldýðý kontrol grubu öðrencilerin akademik 

baºarýsý ve kalýcý öðrenme düzeyleri açýsýndan fark olup olmadýðý deney grubunun otuz 

kiºiden az olmasý sebebiyle  Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiºtir.  

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruplardaki öðrenciler ile 

geleneksel öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruplardaki öðrencilerin deneysel iºlem 

öncesi öntest, deneysel iºlem sonrasý sontest ve kalýcýlýk testleri arasýnda anlamlý bir 

fark olup olmadýðý iliºkisiz ölçümlerin söz konusu olduðu az denekli deneysel 

çalýºmalarda puanlarýn daðýlýmýnýn normallik varsayýmýný karºýlamadýðý deneysel 

çalýºmalarda  kullanýlan Mann Whitney U Testi kullanýlmýºtýr. Mann Whitney U-Testi, 

iki iliºkisiz örneklemden elde edilen puanlarýn birbirlerinden anlamlý bir ºekilde 

farklýlýk gösterip göstermediðini test eder. Baºka bir anlatýmla, bu test iki iliºkisiz 

grubun, ilgilenilen deðiºken bakýmýndan evrende benzer daðýlýmlara sahip olup 

olmadýðýný test eder (Büyüköztürk, 2004: 154). 

Proje geliºtirmede öðrenme öðretme sürecinin oluºturulabilmesi için sýnýf 

etkinliklerinde ºu aºamalar yer almýºtýr: 

 Ünitenin sunulmasý 

 Ünitenin ayrýºtýrýlmasý, ünite ile ilgili sorularýn belirlenmesi, proje grubu 

etkinliklerinin belirlenmesi. 

 Proje önerilerinin hazýrlanmasý ve proje kabulü  için ölçütlerin belirlenmesi.  

 Projelerin kararlaºtýrýlmasý. 

 Projeler için bilgi kaynaklarý 

 Projelerin oluºturulmasý ve gerekli araç gereçlerin belirlenmesi 

 Projelerin gerçekleºtirilmesi ve ürünün tanýmlanmasý 

 Proje raporlarýnýn hazýrlanmasý 

 Proje raporlarýnýn sunumu ve projelerin deðerlendirilmesi 

 Eðitim sürecinin geliºimine iliºkin sonuçlarýn deðerlendirilmesi. 
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Deneysel Ýºlem Basamaklarý 

1- Deney ve kontrol gruplarý raslantýsal olarak belirlenmiºtir. 

2- Deney ve kontrol gruplarýnýn seçiminde öðrenci mevcutlarý, derse katýlýmlarý 

dikkate alýnmýºtýr.  

3- 4. ve 5. sýnýflarýn deney gruplarý ile çalýºma öncesinde ünite ile ilgi bilgi 

alýºveriºinde bulunularak, her iki sýnýfýn ünite konularýný kapsayacak ºekilde üç 

proje konusu, öðrencilerin ilgi ve istekleri doðrultusunda  belirlenmiºtir. 

4- Deney ve kontrol gruplarý, ünite öncesinde, haberdar edilmeksizin öntest sorularý 

aracýlýðý ile ünite  test edilmiºtir. 

5- Çalýºma baºlamadan önce �Proje Tabanlý Fen Öðretimi �hakkýnda açýklayýcý 

bilgi projeyi yönetecek öðretmenlere verilerek çalýºmanýn genel hatlarý ve 

basamaklarý tanýtýlmýºtýr. 

6- Çalýºmaya baºlamadan önce deney grubu öðrencilerine �Proje Tabanlý Öðrenme 

Yaklaºýmý� hakkýnda bilgi verilmiºtir.  

7- Kontrol grubunda ünite sýnýf öðretmeninin planladýðý ºekilde ve geleneksel 

öðrenme yaklaºýmýna uygun olarak iºlenmiºtir. 

8- Deney grubunda ise araºtýrmada yer alan eðitim durumlarýnýn uygulanmasý 

konusunda haftalýk plan yapýlmýº.4. ve 5. sýnýf öðretmenleri her haftanýn baºýnda 

yapacaklarý çalýºmalarla ilgili bilgilendirilmiºtir.  

9- Deney grubundaki öðrencilerin süreç içerisindeki geliºimlerini 

deðerlendirebilmek için çalýºmayý yapan öðretmenler tarafýndan bireysel gözlem 

formlarý ve grup gözlem formlarý doldurulmuºtur. 

10- Her iki sýnýfýn öðrencileri altýºar kiºilik deney gruplarýna ayrýlmýº, haftada dört 

saatlik fen ve teknoloji derslerinde deney grubu laboratuar ortamýnda proje 

çalýºmalarýný yürütmüº, kontrol grubu sýnýf ortamýnda geleneksel yöntemle 

üniteyi iºlemeye devam etmiºtir. Her iki grupta oluºan sorun ve gecikmeler 

takviye etüt çalýºmalarý ile giderilmiºtir.  

11- Her iki sýnýfýn proje gruplarý üç haftalýk ünite süresince �Canlýlar Dünyasýný 

Gezelim Tanýyalým� ünitesi ile ilgili üç proje üzerinde çalýºmýºlardýr. Tüm 

projeler gruplar arasýnda dönüºümlü çalýºýlmýºtýr.  

12- Uygulama sonunda öðrenci projeleri, grup elemanlarý tarafýndan tüm sýnýfa 

sunulmuºtur.  
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13- Ünite bitiminde dördüncü ve beºinci sýnýflarýn deney ve kontrol gruplarý sontest 

sorularý yardýmýyla deðerlendirilmiºtir. 

14- Kontrol grubunun çalýºmalarý ünite iºlenirken çoktan seçmeli ve açýk uçlu 

sorular yardýmýyla ayrýca  çalýºýlmýºtýr. 

15- Ünite bitiminden bir ay sonra, dördüncü beºinci sýnýflarýn deney ve kontrol 

gruplarýna daha önce haber verilmeksizin kalýcýlýk testi uygulanmýºtýr. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde önceki bölümde açýklanan yöntemle toplanan verilerin, araºtýrmanýn 

alt problemlerini test etmek amacýyla yapýlan istatistiksel çözümleri sonunda elde edilen 

bulgulara ve yorumlara yer verilmiºtir. Bu araºtýrmada, fen eðitiminde proje tabanlý 

öðrenme yaklaºýmýnýn ilköðretim öðrencilerinin akademik baºarý ve kalýcý öðrenme 

düzeylerine etkisinin olup olmadýðý araºtýrýlmýºtýr. Bulgular ve yorumlarý araºtýrmanýn 

alt problemine göre aºaðýda verilmiºtir. 

Birinci Alt Problem: Proje Tabanlý Öðrenme yaklaºýmýn uygulandýðý gruptaki 

öðrenciler ile geleneksel öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrencilerin 

deneysel iºlem sonrasý akademik baºarý düzeyleri arasýndaki  fark anlamlý mýdýr?  

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruplardaki öðrenciler ile geleneksel 

öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruplardaki öðrencilerin deneysel iºlem sonrasý 

akademik baºarý düzeyleri arasýndaki fark anlamlý mýdýr? ªeklinde ifade edilen 

araºtýrmanýn birinci alt probleminin sýnanmasý için �Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn 

uygulandýðý gruplardaki öðrencilerin deneysel iºlem sonrasý öntest- sontest puanlarýnýn 

sonuçlarý arasýnda anlamalý bir fark olup olmadýðý Mann Whitney U-Testi ile test 

edilmiºtir. Elde edilen bulgular aºaðýdaki tablolarda gösterilmiºtir. 

 

Tablo 3.1. Dördüncü sýnýf öðrencilerine ait öntest sonuçlarý 

ÖNTEST N Sýralamalar 

Ortalamasý 

Sýralamalar 

Toplamý 

U  Z      P 

Kontrol Grubu 13 13,15 171,00 76,000 -,110  0,936 

Deney Grubu 

 

12 

 

12,83 

 

154,00 70,500 

 

-,413 

 

0,689 
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Tablo 3.2.  Dördüncü sýnýf öðrencilerine ait sontest sonuçlarý 

SONTEST N Sýralamalar 

Ortalamasý 

Sýralamalar 

Toplamý 

U   Z  P 

Kontrol Grubu 13 9,08 118,00 

Deney Grubu 12 17,25 207,00 

 

27,000 

 

-2,818 

 
0,005 

        P< .05 

Tablo 3.1. incelendiðinde dördüncü sýnýf deney grubunda 12 öðrenci bulunduðu, 

bu öðrencilerin öntest puanlarýna iliºkin sýralamalar ortalamasý deðerlerinin 12,83 ve 

sýralamalar toplamý deðerlerinin 154,00 olduðu görülmektedir. Kontrol grubuna ait 

veriler incelendiðinde ise bu grupta 13 öðrenci bulunduðu bu öðrencilerin sontest 

puanlarýna iliºkin sýralamalar ortalamasý deðerlerinin 13,15 ve sýralamalar toplamý 

deðerlerinin 171,00 olduðu görülmektedir. Tablo 3.1.�de görüldüðü gibi deney ve 

kontrol grubu öðrencilerinin öntest deðerlerine bakýldýðýnda .05 anlamlýlýk düzeyinde 

anlamlý bir fark olmadýðý görülmektedir. Sonuç olarak deneysel iºlem öncesi dördüncü 

sýnýf deney ve kontrol gruplarý arasýnda bilgi düzeyi bakýmýndan fark olmadýðý 

anlaºýlmýºtýr. 

Tablo 3.2. incelendiðinde dördüncü sýnýf deney ve kontrol gruplarýnýn 

sýralamalar ortalamasý deðerlerinin sýrasýyla 17,25 ve 9,08 sýralamalar toplamý 

deðerlerinin sýrasýyla 207,00 ve 118,00 olduðu görülmektedir. Tablo 3.2.�de sontest 

deðerine bakýldýðýnda .05 anlamlýlýk düzeyinde anlamlý bir fark olduðu görülmektedir. 

Sonuç deney grubunun lehinedir. Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýný uygulayan deney 

grubu geleneksel öðrenme yöntemini kullanan kontrol grubuna göre daha baºarýlý 

bulunmuºtur. 

Tablo 3.3. Beºinci sýnýf öðrencilerine ait öntest sonuçlarý 

 

ÖNTEST 

N Sýralamalar 

Ortalamasý 

Sýralamalar 

Toplamý 

U Z P 

Kontrol 

Grubu 

13 14,35 164,50 

Deney 

Grubu 

13 12,65 186,50 

 

73,500 

 

-,568 

 
0,579 

              P< .05 

 



 41

Tablo 3.4. Beºinci sýnýf öðrencilerine sontest sonuçlarý 

 

SONTEST 

N Sýralamalar 

Ortalamasý 

Sýralamalar 

Toplamý 

U Z   P 

Kontrol 

Grubu 

13 15,50 201,50 

Deney 

Grubu 

13 11,50 149,50 

 

58,500 

 

-1,360 

 
0,186 

            P< .05 

 

Tablo 3.3. incelendiðinde beºinci sýnýf deney grubunda 13 öðrenci bulunduðu ve 

bu öðrencilerin öntest puanlarýna bakýldýðýnda sýralamalar ortalamasý deðerlerinin 12,65 

ve sýralamalar toplamý deðerlerinin 186,50 olduðu görülmektedir. Kontrol grubuna ait 

veriler incelendiðinde ise bu grupta 13 öðrenci bulunduðu bu öðrencilerin öntest 

puanlarýna iliºkin sýralamalar ortalamasý deðerlerinin 14,35 ve sýralamalar toplamý 

deðerlerinin 164,50 olduðu görülmektedir. Tablo 3.3. �de görüldüðü gibi deney ve 

kontrol grubu öðrencilerinin öntest deðerlerine bakýldýðýnda .05 anlamlýlýk düzeyinde 

anlamlý bir fark olmadýðý görülmektedir. Sonuç olarak deneysel iºlem öncesi beºinci 

sýnýf deney ve kontrol gruplarý arasýnda bilgi düzeyi bakýmýndan fark olmadýðý 

anlaºýlmýºtýr. 

Tablo 3.4.  incelendiðinde beºinci sýnýf deney ve kontrol gruplarýnýn sontest 

sýralamalar ortalamasý deðerleri sýrasýyla 10,50 ve 16,50 sýralamalar toplamý 

deðerlerinin sýrasýyla 136,50 ve 214,50 olarak bulunmuºtur. Tablo 3.4. incelendiðinde 

.05 anlamlýlýk düzeyinde anlamlý bulunmuºtur. Deney grubu öðrencilerinin kalýcý 

öðrenmede kontrol grubuna göre  daha baºarýlý olduðu anlaºýlmaktadýr. 

Tablolarda görüldüðü gibi deney grubu ve kontrol grubu öðrencilerinin Mann 

Whitney U- Testi sonuçlarý karºýlaºtýðýnda .05 anlamlýlýk düzeyinde anlamlý bir fark 

olduðu gözlemlenmiºtir. Sonuç deney grubunun lehinedir. Elde edilen sonuçlara göre 

proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýný uygulayan fen eðitiminin akademik baºarý 

kazanýlmasýnda daha etkili olduðu söylenebilir. Birinci alt probleme ait denence 

doðrulanmýºtýr. Dördüncü ve beºinci sýnýflarýn deney gruplarýnýn sontest ve kalýcýlýk test 

sonuçlarý karºýlaºtýrýldýðýnda dördüncü sýnýflarýn daha baºarýlý olduðu gözlemlenmiºtir. 
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Bu durumun  beºinci sýnýf öðretmeninin proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý konusunda 

yetersiz bilgi ve tecrübeye baðlý olduðu düºünülmektedir. 

Dünya çok karmaºýktýr. Çocuklarýn yaºadýklarý çevreyi anlayýp yorumlama, bu 

karmaºýk çevrede bir düzenlilik arama güdüleri vardýr. Bugünkü fen eðitiminin 

amaçlarýndan birincisi çocuklarýn ve gençlerin her zaman doðaya iliºkin sorduklarý 

sorularý etkili bir ºekilde cevaplamaktýr. Ýkincisi çocuklarýn devamlý olarak deðiºen ve 

geliºen çevreye uymalarýný saðlamaktýr. Fen dersleri sadece kavramlarýn listesi ve 

konularý içeren bir katalog gibi görülmemelidir. Fen ezberlemekten çok bilim insanlarý 

gibi uygulama yaparak keºfedilmesi ve öðrenilmesi gereken bir derstir. Bu dersler 

öðrencilere bilgi koleksiyonu ºeklinde sunulursa öðrenciler kendi araºtýrmalarýný yapýp 

açýklamalarýný sunmak için cesaret kazanamaz, kendilerine güvensiz olur ve yetenekleri 

sýnýrlanýr. Eðer öðrencilere bilimsel araºtýrmanýn mantýðý kavratýlýrsa, fen öðrenmeleri 

çok daha kolaylaºacaktýr (Tatar ve Kuru, 2006: 148). Proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýnýn uygulama aºamalarýndan biri araºtýrma basamaðýdýr. Proje için seçilen 

konular öðrencilerin araºtýrabileceði ºekilde seçilir ve düzenlenir. Bu yöntem sayesinde 

bireylerin araºtýrma yapma ve toplanýlan verileri yorumlama yeteneðinin geliºeceði 

düºünülmektedir. 

Fen eðitiminde araºtýrmaya dayalý öðrenme yaklaºýmýnýn kullanýlmasý ile fen 

derslerindeki akademik baºarýnýn arttýðýný ortaya koyan pek çok çalýºma bulunmaktadýr. 

Shy Mansky ve diðerleri yaptýklarý çalýºmada araºtýrmaya dayalý aktivitelerin 

öðrencilerin fen baºarýsýný arttýrdýðýný ortaya koymuºlardýr. Tobin�in (1986) 

araºtýrmasýna göre araºtýrmaya dayalý öðrenme ile öðrencilerin fen derslerindeki 

akademik baºarýlarý arasýnda anlamlý pozitif bir iliºki bulunmaktadýr. Stohr- Hunt (1996) 

yaptýðý çalýºmaya göre ise fen derslerinde yapýlan araºtýrma aktivitelerinin sýklýðý 

öðrencilerin dersteki baºarýlarýný arttýrmaktadýr (Tatar ve Kuru, 2006: 151). Buradan da 

anlaºýlacaðý gibi öðrencinin etken, öðretmenin edilgen olduðu, öðrenci katýlýmýnýn 

arttýrýldýðý sýnýf ortamlarý öðrenmeyi olumlu yönde etkilemekte ve baºarýyý 

yükseltmektedir. Proje temelli öðrenmenin amacý olan eðlenerek öðrenme bu amaca 

hizmet etmektedir. 

Fen eðitimindeki kriz, modern fen bilimleri ile okullarda okutulan fen derslerinin 

baðlantýsýzlýðýndan doðmuºtur. Geleneksel disiplinler kuramsal bilgilere önem 

verdikleri ve disiplinin akademik düzenine baðlý kaldýklarý için, artýk iºe yararlýlýklarýný 
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kaybetmiºlerdir. Geleneksel disiplinlerin gerçek dünya ile baðlantýlarý zayýftýr. Artýk 

bilimsel metot diye bir ºey öðretmek akla yatkýn deðildir. Çünkü bir tek bilimsel metot 

yoktur. Modern fen araºtýrmalarý daha bütüncül ve daha kaynaºtýrýcýdýr. Üstelik modern 

fen araºtýrmalarý daha ziyade toplumsal sorulara yönelmiºtir. Program geliºtirme ve 

öðretim söz konusu olduðunda bu durum dikkate alýnmalýdýr. Çevreden çýkan gerçek 

problemler ve sorular fen öðretimine yön verir (Turgut, 1997: 25). Oysa ki geleneksel 

derslerde teknolojiyle, çevreyle ve insan yaºantýlarýyla ilgili kritik sorulara yer verildiði 

seyrek görülür. Geleneksel derslerin hepsi bilginin öðrenilmesine aðýrlýk verir. Bugünün 

öðrencileri gerçek dünya ile baðlantýlý sorunlarla uðraºmalýdýr. Proje tabanlý öðrenme 

yaklaºýmýnda çalýºýlacak konular gerçek sorunlardan ve olaylardan yola çýkýlarak 

belirlenir. Bu durum ders konularýyla günlük yaºamýn baðdaºtýrýlmasýný ve etkili 

öðrenmeyi destekler. 

Çoktandýr bilinir ki çocuklarýn çoðunluðu yaparak en iyi öðrenirler. Ama okullar 

genellikle bu gerçeðe göre eðitim yapmazlar. Deney yoluyla öðrenilen fen çocuklarýn 

soru sormalarýný, hazýr cevaplara raðbet etmemelerini saðlar. Sorup araºtýrarak 

öðrenmek, hazýr cevaplara razý olmamak, demokrasilerde iyi vatandaºlýk nitelikleridir 

(Yýlmaz, 2006: 12). Proje tabanlý öðrenme diðer birçok yöntemi barýndýran bir 

yöntemdir. Ýºbirlikli öðrenme bu yöntemlerden biridir. Bu yöntemle öðrenci tek baºýna 

öðrenerek baºarýya ulaºamayacaðýný bilerek grup arkadaºlarýný da öðrenmeye teºvik 

eder. Bunun sonucunda yarýºmacý ve rekabet zihniyetli bireylerin yerini paylaºýmcý ve 

ortak çalýºmayý seven bireyler oluºmaktadýr..  

 

Ýkinci Alt Problem: Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki 

öðrenciler ile geleneksel  öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrencilerin 

deneysel iºlem sonrasý kalýcý öðrenme düzeyleri arasýndaki  fark anlamlý mýdýr? 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruplardaki öðrenciler ile 

geleneksel öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruplardaki öðrencilerin deneysel iºlem 

sonrasý kalýcý öðrenme düzeyleri arasýndaki fark anlamlý mýdýr? ªeklinde ifade edilen 

araºtýrmanýn ikinci alt probleminin sýnanmasý için proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn 

uygulandýðý gruplardaki öðrencilerin deneysel iºlem sonrasý öntest-sontest-kalýcýlýk test  

puanlarýnýn sonuçlarý arasýnda anlamalý bir fark olup olmadýðý Mann Whitney U-Testi 

ile test edilmiºtir. Elde edilen bulgular aºaðýdaki tablolarda gösterilmiºtir. 
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Tablo 3.5.  Dördüncü sýnýf öðrencilerine ait kalýcýlýk test sonuçlarý 

KALICILIK N Sýralamalar 

Ortalamasý 

Sýralamalar 

Toplamý 

U Z P 

Kontrol 

Grubu 

13 9,35 121,50 

Deney 

Grubu 

12 16,96 203,50 

 

30,500 

 

-2,664 

 
0,008 

         

Tablo 3.6.  Beºinci sýnýf öðrencilerine kalýcýlýk test sonuçlarý 

KALICILIK N Sýralamalar 

Ortalamasý 

Sýralamalar 

Toplamý  

U Z P 

Kontrol 

Grubu 

13 17,27 224,50 

Deney 

Grubu 

13 9,73 126,50 

 

35,500 

 

-2,645 

 
0,008 

           P< .05 

Tablo 3.5. kalýcýlýk bakýmýndan incelendiðinde dördüncü sýnýf kontrol ve deney 

gruplarýnýn sýralamalar ortalamasý deðerleri sýrasýyla 9,35 ve 16.96 sýralamalar toplamý 

deðerleri sýrasýyla 121,50 ve 203,50  bulunmuºtur. Tablo 3.5.�e bakýldýðýnda kalýcýlýk 

p<.05 anlamlýlýk düzeyinde anlamlý bulunmuºtur. Sonuç deney grubu öðrencileri daha 

baºarýlýdýr. 

Tablo 3.6. incelendiðinde beºinci sýnýf kontrol ve deney gruplarýnýn kalýcýlýk 

sýralamalar ortalamasý deðerleri sýrasýyla 9,73 ve 17,27 sýralamalar toplamý deðerleri 

224,50 ve 126,50 olduðu görülmektedir. Tablo 3.6. �ya bakýldýðýnda kalýcýlýk p<.05 

anlamlýlýk düzeyinde anlamlý bulunmuºtur. Deney grubu öðrencilerinde kalýcý öðrenme 

gerçekleºmiºtir. Alt probleme ait denence doðrulanmýºtýr 

      Günümüzde, öðretmenlerin yaygýn olarak kullandýðý yöntemlerden biri olan düz 

anlatým yöntemi, öðretme-öðrenme sürecinde tek baºýna kullanýldýðýnda, geleneksel 

eðitim anlayýºýný yansýtan bir öðretim yöntemi olarak karºýmýza çýkmaktadýr (Ersoy, 

2006: 29). Fakat bu yöntemle üst düzey yeteneklerin öðrenciye kazandýrýlmasý güçtür. 

Öðrenciyi kitaba baðlý kýlan bu yöntem yerine öðrencilerin aktif olduðu,araºtýrma ve 
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soru sormaya teºvik eden, grup içi etkileºimleri saðlayan yöntemler kullanýlmasý 

gerekir. Bu yöntemlerden biri de proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýdýr. 

 Öðrenme sürecinde öðretmenlerin iºbirlikli öðrenme, problem temelli öðrenme 

ve proje temelli öðrenme modellerine yer vermeleri oldukça önemlidir. Piaget�e göre 

�Bilgi aktif bir ºekilde öðrenen tarafýndan yapýlandýrýlýr, pasif bir ºekilde çevreden 

alýnmaz.� Bu görüºe göre, birey yeni bilgiyi mevcut biliºsel yapýsý ile anlamlandýrmaya, 

iliºkilendirmeye çalýºýr (Ayas vd., 2006: 27). 

Kalýcý öðrenmeyi saðlamak için gerekli koºullarýn tümü (bilgiyi günlük hayata 

taºýma, bilginin sarmallýk yapýsýna uygunluk vb.) proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ile 

uyuºmaktadýr. Bazý araºtýrmalara göre öðrencilerin öðrenme ºanslarýný arttýrmanýn iki 

yolu; öðrendikleri zamaný arttýrmak ve aldýklarý konularýn içeriðini arttýrmaktýr. Proje 

ödevleri bu iki amacýn etkinliðini arttýrabilir (Özcan, 2003: 28). Proje tabanlý 

öðrenmenin özelliklerinden biri de bir konuyu derinlemesine öðrenmedir. 

Derinlemesine öðrenme ortamlarý geleneksel öðrenmelere göre daha fazla araºtýrma 

yapma, bilgi toplama, yorumlama ve sonuca ulaºma çabasý gerektirir. Bu durum 

öðrenme zamanýnýn uzamasýný ve öðrencinin bilimsel konularla ilgilenme zamanýnýn 

artmasýna sebep olur. Bu çalýºmanýn ikinci  alt problemi ve sonucuna göre proje tabanlý 

öðrenme kalýcý öðrenmeyi saðlamaktadýr. 

Öðrenilen bilgilerin uzun süre kalýcýlýðý akademik baºarý için önemli bir 

unsurdur. Bruner (1965) araºtýrma tekniðini kullanan öðretim yöntemlerinin, 

öðrencilerin öðrendikleri bilgileri hatýrlamada önemli olduðunu vurgulamýºtýr. 

Öðrencilerin baðýmsýz olarak keºfettikleri bilgiler onlara direk olarak anlatýlanlara göre 

daha uzun süre hatýrlanmaktadýr. Bunun için araºtýrma tekniðini kullanan öðretim 

uygulamalarý öðrencilerin hatýrlamalarýnda ve elde ettikleri bilgileri günlük hayatta 

kullanmalarýnda önemli rol oynamaktadýr (Tatar ve Kuru, 2006: 153). Proje tabanlý 

öðrenme yaklaºýmýna baktýðýmýzda öðretmen görevinin tamamen deðiºtiði 

görülmektedir. Geleneksel yöntemde sýnýf içi bilgi kaynaðý ve anlatýcý konumunda olan 

öðretmen, proje tabanlý öðrenmede sýnýf içi ve sýnýf dýºý rehber konumundadýr. 

Öðrenciye hazýr bilgi sunan kaynak deðil, bilgini kaynaðýna ulaºmasýnda danýºmanlýk 

yapan rolünü alýr. Böylece öðrencinin bilgiyi kendi kendine keºfetmesini ve kalýcý 

öðrenmesini saðlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

SONUÇ VE ÖNERÝLER 

SONUÇ 

 
NRC, 1996 yýlýnda yayýnladýðý Ulusal Fen Eðitimi Standartlarý isimli yayýnda 

fen okur yazarlýðýný, ekonomik üretkenliðe, kültürel ve sivil olaylara katýlma, kiºisel 

kararlar verme için gerekli bilimsel kavram ve yöntemleri bilme ve anlama olarak 

tanýmlamýºtýr (Ayas vd., 2006: 11). Bu tanýma göre okullarýmýzda yaygýn olarak  

kullanýlan geleneksel öðrenme yöntemi gün geçtikçe geçerliliðini yitirmekte ve sonuç 

olarak bilimi ve fen bilimlerini sevmeyen ve bu alanlarda baºarýlý olamayan öðrenciler 

oluºmaktadýr. Soysal (1975) yaptýðý araºtýrmalara göre ilköðretimde çocuklarýn 

öðrenmekte güçlük çektiði derslerin baºýnda Fen Bilgisi dersi gelmektedir. Aksu (1998) 

ve Yýlmaz (1990)�ýn yaptýðý araºtýrmalara göre geleneksel sýnýflarda öðrenenlerin bilgiyi 

pasif olarak aldýklarý ancak fen kavramlarýnýn çok sayýda ve somut olmasý öðrenenlerin 

günlük yaºamla iliºki kurmaya, derinlemesine irdeleyip sorgulama yapmak için gerekli 

olanaklarý sunamadýklarý, derslerin öðretmen merkezli iºlendiði, eðitim materyalleri 

olarak genellikle ders kitaplarýný kullandýklarý gibi bir sonuca ulaºýlmýºtýr (Aksu 1998, 

Yýlmaz 1990, Akt. Morgil vd. 2007: 23). Araºtýrmacýnýn proje çalýºmalarýnda 

uygulamaya katýlan öðrencilere yaptýðý öðrenci görüºme formlarýnda da gözlenen 

durumlarda geleneksel ders iºleme yöntemlerinin öðrenciler tarafýndan ilgi çekici 

bulunmadýðýný göstermektedir.  

 

�Ben proje yapmayý seviyorum. Olmasa dersler biraz sýkýcý olurdu. Projelerimi 

yaparken ablamdan yardým aldým. Bazen de arkadaºlarýmla yapýyorum.�(Serkan Tiryaki 

5/A)  

Bu örnekte görüldüðü gibi öðrencilerin proje tabanlý öðrenme çalýºmalarýnda 

sýkýcý ders havasýndan kurtulup derslerin iºleniºinden zevk aldýklarý gibi eðitim sürecine 

ailelerini ve arkadaºlarýný da dahil ettikleri gözlemlenmektedir. Proje tabanlý öðrenme 
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yaklaºýmý, geleneksel öðretim ºekline bir tepki olarak doðmuº ve öðretimdeki 

daðýnýklýðýn önüne geçmek amacýyla geliºtirilmiºtir. Dewey�in proje sistemini 

geliºmesine neden olan düºünceleri ºunlardýr: 

 Okul, baðýmsýz hayata hazýrlayan bir yer deðil, özellikle gerçek ve ºimdiki hayat 

yeridir. 

 Öðrencini hayatý ve yaptýðý deneyler, birbirinden ayrýlmasý mümkün olmayan bir 

bütündür (Yavuz, 2006: 45)   

 

Öðrenimlerinin ilk yýllarýnda öðrencilerde fen dersi saðlam temellere oturtulmasý 

gerekir. 2000�li yýllarda düºünen, düºündüðünü anlatýp yazabilen, bilimsel kültürü 

geliºmiº, bilgisayarý bilen ve kullanabilen, ekip çalýºmasýna aºina, iyi yetiºmiº gençlere 

ihtiyaç vardýr. Bunun için ülkemizin geleceði olan gençlerin deðerlendirme yeteneðini 

geliºtiren fen eðitimine yöneltilmesi gerekir. Bu da onlara fen derslerini öðrenimlerinin 

ilk yýllarýnda sevdirmekle mümkündür (Gürdal, 1992: 188). Yeni öðretim sistemiyle 

gelen öðretim tekniklerinin temel amacý öðretmeni deðil öðrenciyi merkeze alarak, 

öðrencileri derste etken kýlmaktýr. Derste aktif olan öðrenci, üretkenliðini fark ederek 

katýlýmýný daha da arttýrmakta bunun sonucunda öðrenmeye isteksiz öðrencilerin yerini 

eðlenerek öðrenen, aktif öðrenciler almaktadýr. Aºaðýdaki öðrenci görüºünde görüldüðü 

gibi proje çalýºmalarý gerek hazýrlýk gerek sunum aºamalarýnda öðrencileri geleneksel 

yönteme göre zorlamaktadýr. Fakat ezberlemenin yerini eðlenerek öðrenme aldýðý için 

çalýºmalarý severek yaptýklarý anlaºýlmaktadýr. 

 

�Proje çalýºmalarýmý yaparken biraz zorlandým ama yaptým. Hiçbir proje ödevinde 

caným sýkýlmadý.�(Oktay Okumuº 5/A) 

 

Günümüz bilgi, teknoloji ve insan niteliklerine baktýðýmýzda geleneksel anlayýºý 

sürdürmenin olanaksýzlýðýný görülmektedir. Öðrenenin kendi zihinsel tasarým gücünü 

ortaya koymasýný gerektiren, bilginin akýl almaz biçimde artýp deðiºtiði, teknolojinin 

pek çok boyutuyla günlük yaºamýmýzýn içine girdiði ve kullanýldýðý bir dönemde 

yaºamaktayýz. Günümüzde artýk baðýmsýz bilgi parçalarýna sahip olan bireyler deðil, 

bunlar arasýnda iliºkiyi görebilen bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve bu bilgiyi 

sunabilen bireyler istenmektedir (Erdem, 2006: 6). Not kaygýsýndan uzak, öðrendiði 
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bilgiyi günlük hayata taºýyabilen ve gerçek problemlerle uðraºmayý bilen öðrenci tipi 

gelecek için ideal bireyleri temsil etmektedir. Aºaðýdaki öðrenci görüºünde de 

görüldüðü gibi öðrenci bilgiyi hem arkadaºlarýyla paylaºmak istediðini hem de derslerin 

bir eðlence haline geldiðini düºünmektedir.  

 

�Proje alýºmalarýmý arkadaºlarýmla yapmak istiyorum ama bazýlarýmýzýn annesi izin 

vermiyor. Ýzin vermeseler de  okulda yapabiliriz çünkü önemli olan not almak deðil 

bunlarý yaparken ne kadar çok eðlendiðimiz.�(Emine Özcan 5/A) 

 

Erdem ve Akkoyunlu (2002), araºtýrmalarýnda bilgi çaðýnýn en temel özelliðinin 

bilgi miktar ve yayýlma hýzýndaki artýº olduðunu belirtmiºler ve bu hýza ayak uydurmak 

için de kiºinin bazý becerilere sahip olmasý gerektiðini vurgulamýºlardýr. Bu beceriler 

üçe ayrýlmaktadýr: temel beceriler (okuma, yazma, aritmetik, konuºma ve dinleme 

becerileri), düºünme becerileri (akýl yürütme, karar verme, problem çözme, yaratýcýlýk) 

ve kiºisel özellikler (sorumluluk alabilme, diðer kiºi ve gruplarla iletiºim kurabilme, 

kendini yönetebilme, öz saygý) Bu üç beceriye sahip kiºinin, teknoloji kullanýmý, kiºiler 

arasý iliºkiler, bilgiyi iºleme yeterliliði, teknoloji kullanýmý, sistem taºýma ve tasarlama 

yeteneðine sahip olmasý gereklidir. Bu becerilere sahip kiºinin bilgi okur yazarý olacaðý 

ve bunu da bilgiyi tanýma, elde etme, örgütleme, deðerlendirme ve paylaºma gibi 

süreçleri kullanmayla kavranabileceði belirtilmiºtir (Çatmalý, 2006: 24). Bu aºamada 

karºýmýza proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý çýkmaktadýr. Bireyin bilgi okur yazarlýðý 

becerilerini edinmiº olmasýný zorunlu kýlan günümüz yaºam koºullarý proje tabanlý 

öðrenme yaklaºýmý gündeme getirmiºtir. Aºaðýdaki örnekte de görüldüðü gibi proje 

tabanlý öðrenmenin deðerlendirme aºamasýnda yapýlan sunumlar ve tanýtým çalýºmalarý 

öðrencilerin kendine güven, topluluk önünde konuºma vb. özelliklerini geliºtirmesini 

saðlamaktadýr. 

 

�Proje yaparken sýkýlmýyorum ama anlatýrken çok heyecanlanýyorum. Kendim yaptýðým 

için gurur duyuyorum.�(Merve Çakýcý 5/A) 

 

�Ben proje çalýºmalarýný yaparken çok zevk alýyorum. Projelerimi arkadaºlarýma 

anlattýðýmda gurur duyuyorum. Proje ödevleri iyi ki var.�(Abdullah Altýntaº 5/A) 
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Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý hem birçok yaklaºýmý içinde bulundurur hem de 

disiplinler arasý bir yapýya sahiptir (Demirhan ve Demirel, 2003: 50). Bu yaklaºýmýn 

genel felsefesi, öðrenenlerin gerçek yaºam ile baðlantý kurmalarýný saðlamak ve böylece 

öðrenenin, gerçek yaºamdaki problemlere ya da durumlara yönelik etkinlikler 

gerçekleºtirerek ürünler ortaya çýkarabilmesini saðlamaktýr. Aksu (1998), Yýlmaz 

(1990) ve Oðuz (1993)�un yaptýðý araºtýrmalarda geleneksel sýnýflarda öðrenenlerin 

bilgiyi pasif olarak aldýklarý ancak fen kavramlarýnýn çok sayýda ve somut olmasý 

öðrenenlerin günlük yaºamla iliºki kurmaya, derinlemesine irdeleyip sorgulama yapmak 

için gerekli olanaklarý sunamadýklarý, derslerin öðretmen merkezli iºlendiði, eðitim 

materyalleri olarak genellikle ders kitaplarýný kullandýklarý gibi sonuçlara ulaºýlmýºtýr 

(Kaptan, 2002: 7). Erdoðan (2005) araºtýrmasýnda öðretmenlerin  eski fen bilgisi dersi 

programýnýn teorik aðýrlýklý, günlük yaºamdan uzak ve soyut bilgilerin olduðunu, oysa 

yeni programda öngörülen konularýn kolay, anlaºýlýr, somut, gerçek yaºam ile iliºkili ve 

öðrencilerin geliºim düzeylerine uygun olduðunu düºündüklerini belirtmiºlerdir 

(Gömleksiz ve Bulut, 2006: 180). Yapýlan araºtýrmalara göre  6-14  yaºlarý çocuklarýn 

en meraklý, en araºtýrýcý olduðu yaºlardýr ve çocuklarýn en çok merak ettikleri, en çok 

soru sorduklarý konular, fen konularýdýr (Gürdal, 1992: 4). Görüldüðü gibi eðitiminin ilk 

yýllarýnda fen konularýna doðal olarak ilgi duyan öðrenci, gerek geleneksel öðrenme 

yöntemleri yüzünden gerekse öðrenilen bilgilerin gerçek hayata geçirilmemesi 

yüzünden fen bilimlerine karºý olumsuz tavýr geliºtirmektedir. Bu yüzden fen bilimlerini 

seven, düºünen, düºündüðünü ifade edebilen, ekip çalýºmalarýna aktif katýlabilen 

bireyler için yeni öðretim teknikleri, özellikle birçok yöntemi içinde barýndýran proje 

tabanlý öðrenme yaklaºýmý derslerde kullanýlmalýdýr.  

Ülkemizde 2005-2006 öðretim yýlý ile uygulamaya geçen fakat yabancý ülkelerde 

geçerliliði uzun bir süredir kabul edilmiº, uygulama ve araºtýrma konularýnda yoðun 

olarak kullanýlan proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý için uygun sýnýf ortamlarý yabancý 

kaynaklarda ºöyle tanýmlanmýºtýr:  
        �Sýnýflarýn camdan duvarlarý vardýr,  dýºtaki að kablolarý duvarlarýn içinde kalmýºtýr. Ortak alanlar 

ºebekelenmiº yazýcýlar için tasarlanmýºtýr. Ders saatlerinin baºlangýç ve bitiºlerini bildirmek için 

bir zil yoktur. Her öðrenci kendi ders programýný bilir. Kendi saðduyusu ile sýnýftan sýnýfa 

geçmekte özgürdür. Bu uygulamada her sýnýf normal bir sýnýfýn iki katý büyüklüktedir. Küçük ve 

geniº oturma düzenini saðlamak için taºýnabilir sýra, masa sandalyelerin yaný sýra her öðrenci için 
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bilgisayar vardýr. Çoðu sýnýfta öðrenciler yerine getirecekleri özel görevleri olan proje gruplarýna 

ayrýlmýºlardýr. Projeler genellikle birleºtirilmiº konu alanlarýný kapsar ve tek gerçek bir dünyevi 

problem ya da onunla ilgili bir konudan bahseder. Ayrýca öðrenciler okuldan ya da ev 

bilgisayarlarýndan eriºilebilir olan çok çeºitli web temelli öðrenim kaynaklarýný bütün sýnýflarýnda 

temin ederler.�(McGhee ve Dexter, 2007:4) 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda okul teknolojiyi müfredatýn her yönüyle 

birleºtirir. Teknoloji okul aktivitelerinin ve kültürünün her yönüne iliºtirilir. Her 

öðretmen ve öðrenci proje tabanlý öðrenme aktivitelerini desteklemek için biliºim ve 

iletiºim teknolojilerini eðitici amaçlar için kullanýr. Okulun hedefleri baºýndan itibaren 

teknolojik olarak bilgili vatandaºlar yaratmak ve öðrencilerini üniversiteye ve iº 

dünyasýna hazýrlamaktýr (Lipson, vd., 2007:7). Bu bakýmdan ülkemizde proje tabanlý 

öðrenme yaklaºýmýný deðerlendirdiðimizde sýnýf materyal durumlarý, öðretmen ve 

öðrencilerin teknolojiyi kullanma yeterlilikleri, maddi olanaklar açýsýndan yapýlan 

çalýºmalarýn okul maddi imkanlarý ile sýnýrlý kaldýðý gözlemlenmiºtir. Aºaðýda öðrenci 

görüºüne bakýldýðýnda öðrencinin proje çalýºmalarýna karºý olan isteksizliðinin 

temelinde materyal sýkýntýsýnýn olduðu görülmektedir. Proje tabanlý öðrenme gibi yeni 

öðretim sistemlerinin uygulanmasýnda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de okul 

materyal durumlarý ve teknolojik yeterliliklerdir. Bu ºartlarýn saðlanamadýðý durumlarda 

ders kitaplarýnda yer alan standart projelerin uygulanmasý ve çalýºmalara öðrenci 

katýlýmý verimsiz olacaktýr. Aºaðýdaki öðrenci görüºünden de anlaºýlacaðý üzere 

materyal, araç, gereç eksikliði öðrencilerin istek ve katýlýmýný düºürmektedir. 

 

�Ben proje performans yaparken istekle yapmýyorum. Sevinçle yapmýyorum. 

Malzemeleri bulamýyorum. Sýkýlarak yapýyorum.�(Büºra Öztekin 5/A) 

 

Bir öðrenme ekolojisi içinde, bilgi paylaºan bir ortam ºu öðelere sahip olmalýdýr: 

Katýlanlara ihtiyaçlarýna göre yeni ºeyler oluºturmaya imkan vermek için esneklik, 

karºýlýklý konuºmalarý ve baðlantý kurmalarý için bol araçlý teknolojiler, bilgi paylaºým 

ekolojisi yaratmak için devamlý olarak geliºen ortamlar, karºýlýklý güven ve rahatlýk 

duygusu beslemek için emniyetli ve güvenilir sýnýflar, etkili sosyalleºme için sadelik, 

yüksek hoºgörü için deneme ve baºarýsýzlýk. Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnda, 

öðrencilerin uzmanlýk çeºitliliðine, ortak hedeflere, nasýl ve neden öðreneceðini 

öðrenmeye ve öðrenileni paylaºmaya vurgu yapan, öðrencinin  toplu anlama çabasýna 
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dâhil edildiði, öðrenmenin iºbirlikçi kültürü vardýr (Tan, 2007: 11). Geleneksel öðrenme 

sisteminde bireysel çalýºmaya alýºmýº, diðer öðrencilerle yarýº halinde olduðunu 

benimsemiº öðrencilerin en çok sorun yaºadýðý konulardan biri de iºbirlikçi öðrenme 

sistemini benimsemeleri ve uygulamaya geçirmeleridir. Aºaðýdaki öðrenci görüºünde 

görüldüðü gibi geleneksel öðrenmenin koºulu olan bireysel öðrenme öðrenciler 

tarafýndan daha çok tercih edilmektedir.  

 

�Proje yapmayý seviyorum. Projeleri derste sunmayý seviyorum. Projelerimi kendim 

seçtiðim arkadaºlarla yapmak istiyorum.�(Osman Deniz 5/A) 

 

�Ben proje yapmayý seviyorum fakat kümeyle yaparsak bazen küme arasýnda 

sorunlarýmýz oluyor. Birbirimize yardým ettiðimizde daha eðlenceli geçiyor. 

Annemizden babamýzdan örnekler alýyoruz.�(Mustafa Ersöz 4/A) 

 

Yukarýdaki görüºlerden anlaºýlacaðý üzere öðrencilerin iºbirlikli öðrenmede en 

çok karºýlaºtýklarý sorunlar; planlama, zaman tanzimi, görev paylaºýmý gibi konulardýr.  

Etkili rehberlik ve bilgilendirme çalýºmalarý ile bu eksiklik zamanla giderilebilir. 

Yapýlan araºtýrmalara göre fen öðretmenleri birçok alanda hizmet içi eðitime 

ihtiyaç duymalarýna raðmen bu ihtiyaçlarý deðerlendirildiðinde en çok; dünyada üstün 

yeteneklilerin eðitim modelleri, proje tabanlý öðrenme  yaklaºýmý, üstün yetenekli 

öðrencilerin eðitimi ile ilgili internet siteleri ve süreli yayýnlara ulaºým, öðretim teorileri, 

araºtýrmacý öðretmen modeli, lâboratuar yaklaºýmlarý, modern öðretim teorileri, Bloom 

taksonomisi ve formal dönem özellikleri� konularýný içeren bir  hizmet içi eðitim 

seminerine ihtiyaç duyduklarýný belirtmiºlerdir (Gökdere, 2004: 5). Eðitim sistemimize 

katýlan  bu yeni uygulama ve teorilerin  baºarýlý olmasý ve öðrencilerde etkili öðrenme 

saðlamasýnýn en temel ºartlarýndan biri öðretmenlerin bu konularda yeterli olmalarýdýr. 

Uygulama ve çalýºmalarda rehber konumundaki öðretmenlerin yetersiz ve yanlýº 

uygulamalarý öðrencileri de olumsuz yönde etkileyecektir. Öðretmenler tarafýndan 

yapýlan hatalarýn temeli proje tabanlý öðrenmenin prensiplerini bilmemeye 

dayanmaktadýr. Esnek proje planý oluºturamama, doðru kontrol noktalarý 

belirleyememe, dersler arasý dar boðazlardan kaçýnarak ayný anda birden fazla proje 
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ödevi vermeme bunlardan bazýlarýdýr. Aºaðýdaki örnekte ayný zaman diliminde birden 

fazla proje ödevinin öðrencide oluºturduðu isteksizlik ve verimsizlik gözlenmektedir. 

 

�Proje yaparken çok zevk aldým. Özenerek yaptýðým için güzel olduðunu düºündüm. 

Bence her ders için yapalým ama üst üste proje olunca hiçbiri düzgün olmuyor.�(Kübra 

Öztekin, 4/A) 

Dede ve Yaman (2003) ve Demirel (2000) tarafýndan yapýlan araºtýrmalara göre 

yeni program ve özellikle proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý genel olarak incelenmiº  

�öðrenci merkezli� ya da �yapýlandýrmacý� yaklaºýmdan hareketle etkinlik temelli, 

öðrencinin öðrenme sürecine aktif olarak katýlmasýný amaçlayan, dersler arasý yatay ve 

dikey iliºkileri dikkate alan, sýnýf içi ve sýnýf dýºý öðrenme deneyimlerini 

bütünleºtirmeye önem veren bir anlayýºla geliºtirilmeye çalýºýldýðý görülmüºtür. Ancak 

Gömleksiz ve diðerleri tarafýndan yapýlan araºtýrmaya göre 2005-2006 öðretim yýlýndan 

itibaren ülke düzeyinde tüm ilköðretim okullarýnýn 1-5. sýnýflarýnda uygulanmaya 

baºlanan Yeni Ýlköðretim Programýnda bazý eksiklik ve sorunlar gözlemlenmiºtir. Bu 

sorunlardan bazýlarý ºunlardýr: 

 Yeni Ýlköðretim Programý hazýrlanýrken önceki program geliºtirme çalýºmalarý 

göz ardý edilmiºtir. 

 Yeni Ýlköðretim Programýnýn hazýrlanmasýnda, önceki programýn 

deðerlendirilmesine dayalý bilimsel dönütlerden yararlanýlmamýºtýr. 

 Yeni Ýlköðretim Programýnýn hazýrlanmasýnýn kýsa bir zaman dilimine 

sýðdýrýlmasý, program geliºtirme çalýºmalarýnýn bir sistem bütünlüðü içinde ele 

alýnmasýný engellemiºtir. 

 Yeni Ýlköðretim Programýnýn uygulanmasý öncesinde öðretmenler yeterli 

düzeyde hizmet içi eðitimden geçirilmemiºtir. 

 Yeni Ýlköðretim Programýnýn geliºtirilmesinde ve uygulanmasýnda karºýlaºýlan 

eksikliklerin ve sorunlarýn giderilmesi için program geliºtirme sürecinin ilkeleri 

doðrultusunda ilgili uzmanlarýn katýlýmýyla gerekli önlemlerin alýnmasý 

zorunludur (Gömleksiz vd., 2005: 4). 
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Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn  ilköðretim öðrencilerinin akademik baºarý 

ve kalýcý öðrenme durumlarý üzerine etkisinin araºtýrýldýðý bu araºtýrmada ulaºýlan 

sonuçlar özetle ºunlardýr: 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrenciler ile 

geleneksel yaklaºýmýn uygulandýðý gruptaki öðrencilerin deneysel iºlem sonrasý 

akademik baºarý düzeyleri arasýnda deney grubu lehine anlamlý fark bulunmuºtur. 

Proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn uygulandýðý gruptaki öðrenciler ile 

geleneksel yaklaºýmýn uygulandýðý gruptaki öðrencilerin deneysel iºlem sonrasý kalýcý 

öðrenme düzeyleri arasýnda deney grubu lehine anlamlý fark bulunmuºtur. 

Proje çalýºmalarýmýzýn sonucunda öðrencilerin elde ettikleri bilimsel süreç 

becerilerini diðer derslerde de uygulamaya baºladýklarý gözlemlenmiºtir. 

Öðrenciler, çalýºmalar ile elde ettikleri bilgileri diðer gruplarla paylaºarak 

gruplar arasý iºbirliðini gerçekleºtirmiºlerdir. 

Projelerin uygulama aºamasýnda çalýºmalara öðrenci katýlýmýnýn olumlu olduðu 

fakat iºbirlikli çalýºma, planlama, görev paylaºýmý ve süre kullanýmý bakýmýndan çeºitli 

sorunlarý yaºandýðý gözlemlenmiºtir. 

Ders içerisinde yapýlan etkinliklere öðrencilerin büyük çoðunluðu etkin olarak 

katýlmýºtýr. Bu sayede sýnýfta etkin öðrenme ortamý oluºmuºtur 

Yapýlan çalýºmalar esnasýnda deney  gruplarýna verilen proje çalýºmalarýnda 

öðrencilerin araºtýrmaya dayalý projeler yerine yapý- maket-makine tasarýmý konulu 

çalýºmalarý daha istekli yaptýklarý gözlemlenmiºtir. 

Öðretmen ve öðrencilerin teknolojiyi kullanma yeterlilikleri, okul ve sýnýf 

ortamlarýnýn materyal imkanlarý yapýlan çalýºmalarýn sürecini etkilemiº, öðrenme 

sürecinde olumsuz durumlarýn oluºmasýna neden olmuºtur. 

Bütün öðrencilerin çalýºmalardan eºit derecede sorumluluk sahibi olduklarý 

belirlenmiºtir. 

 Gruplarýn araºtýrmalar esnasýnda teknolojiyi özellikle bilgisayarý sýnýrlý bir 

ºekilde kullandýklarý ancak sunular sýrasýnda herhangi bir teknolojik araç 

kullanmadýklarý dikkati çekmiºtir.  

Etkinliklerin gerçekleºtirilmesinde disiplinler arasý etkileºimin gerçekleºtiði 

görülmüºtür. 
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Öðrencilerin proje tabanlý öðrenme etkinliklerinin gerekliliklerini yerine 

getirdikleri ancak, bu etkinlikleri tam olarak anlayamayan bazý öðrencilerin çalýºmalara 

isteksiz katýldýklarý veya katýlmadýklarý gözlenmiºtir. 

Çalýºmalarýmýzda gözlemlediðimiz öðrenci davranýºlarýna göre az öðrencili 

gruplarýn daha verimli çalýºtýðý görülmüºtür. Gruptaki öðrenci sayýsý arttýkça dikkat 

daðýnýklýðý artmakta iºbirlikli çalýºma azalmaktadýr. 

Ders kitaplarýnda, ünite konularý arasýnda verilen proje konularý incelendiðinde, 

teknolojik imkan ve materyal yeterlilikleri açýsýndan tüm okullarýmýzda uygulanabilir 

olmadýðý gözlemlenmiºtir.  

Çalýºma sonlarýnda, proje sunumlarýnda öðrenci- öðretmen ve velilerin birlikte 

bulunmasý gerekirken veli katýlýmýnýn az olduðu ya da hiç olmadýðý gözlemlenmiºtir. 

Öðrenci velilerinin okul proje çalýºmalarýna katýlmadýklarý gibi öðrencilerin 

çalýºmalarýný da desteklemedikleri bu durumun öðrencilerde çalýºmalara karºý isteksizlik 

oluºturduðu ve baºarý düzeyini etkilediði gözlemlenmiºtir. 

Velilerin, iºbirlikçi öðrenme, yapýlandýrýcý yaklaºým ve proje tabanlý öðrenme 

konularý hakkýnda yetersiz bilgiye sahip olduklarý gözlemlenmiºtir. 

 

ÖNERÝLER 

Proje Tabanlý Öðrenme Yaklaºýmýnýn uygulanabilirliðine iliºkin yeni araºtýrmalar 

yapýlmalýdýr. 

Öðretmenlere yeni sistem ve bu sistemle gelen yeni öðretim teknikleri konulu 

hizmet içi eðitim seminerleri verilmelidir. Bu seminerler medya aracýlýðý ile öðretmen, 

veli ve öðrencilerin izleyebileceði saatlerde televizyon ve diðer iletiºim yollarý  

yardýmýyla gerçekleºtirilmelidir. 

Proje tabanlý öðrenme uzun süreçli bir çalýºma olduðundan yapýlacak 

araºtýrmalarýn bir üniteyle sýnýrlý tutmak yerine bir dersin tüm konularýný kapsayacak 

ºekilde çalýºýlmasý önerilebilir. 

Yeni eðitim programý ve yeni öðretim yöntemleri hakkýnda, eðitim fakülteleri 

öðretmen adaylarýna yönelik tanýtým ve uygulama çalýºmalarýna aðýrlýk vermelidir. 

Okul müfredatlarý içinde farklý derslerden ayný süreler içinde proje 

çalýºmalarýnýn bulunduðu görülmüºtür. Halbuki ayný anda birden fazla proje çalýºmasý 
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proje tabanlý öðrenme yaklaºýmýnýn prensiplerine uygun deðildir. Bu bakýmdan proje 

ödevleri öðretmenler tarafýndan zaman sýrasýna konulmalý veya birbirine yakýn ve 

baðlantý kurulabilecek dersler birleºtirilerek ortak projeler geliºtirilmelidir. 

Yeni sistem ve uygulamalar konusunda öðrencilerde yanlýº ve eksik bilgilenme 

olduðu gözlemlenmiºtir. Bu sorunlarýn giderilmesi için öðrencilere yönelik 

bilgilendirme ve örnek uygulama çalýºmalarý yapýlmalýdýr. 

Çalýºmalarýmýzda bazý öðrencilerin deney yapma ve proje yöntemini 

karýºtýrdýklarý gözlemlenmiºtir. Bu sebepten öðrencilerimize iº birlikli öðrenme ve proje 

tabanlý öðrenme konusunda uygulamalý tanýtým çalýºmalarý yapýlmalýdýr. 

Proje çalýºmalarýnda verimliliði ve etkili öðrenme oranýný arttýrmak için 

gruplardaki öðrenci sayýlarý sýnýrlý tutulmalýdýr. 

Yapýlan gözlemlerde, öðrencilerin proje çeºitlerinden yapý-makine-maket 

tasarýmý oluºturmayý araºtýrma yapmaya göre saha fazla tercih ettikleri görülmüºtür. 

Buna göre proje çalýºmalarýna yeni baºlayan öðrencilerin yapý-maket ve maket tasarýmý 

çalýºmalarýna yönlendirilmesi baºarýyý arttýrabilir. 

Okul ve sýnýf ortamlarýnýn teknolojiyi kullanma ve diðer uygulama çalýºmalarý 

için yetersiz olduðu gözlemlenmiºtir. Proje ve diðer çalýºmalarýn istenen düzeyde 

yapýlabilmesi için bu ºartlarýn okullarda temini saðlanmalýdýr. 

Ýdeal proje uygulamalarý için gerekli materyal ve teknolojik alt yapý baºta köy 

okullarý olmak üzere pek çok okulda sýnýrlý düzeydedir. Bu yüzden ders kitaplarýnda 

verilen standart proje çalýºmalarý, sene baºý öðretmen zümre toplantýlarýnda incelenmeli, 

okulun ve öðrencilerin ulaºabileceði kaynaklar doðrultusunda  tekrar düzenlenmelidir. 

Veliler, proje tabanlý öðrenme yaklaºýmý ve bu yaklaºýmýn özellikleri hakkýnda 

bilgilendirilmelidir. 
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Ek 1. 

PROJE ÖZETLERi 

 

Bu araºtýrma fen ve teknoloji dersi kapsamýnda 4. ve 5. sýnýf öðrencileriyle 

yürütülen ekiple proje tabanlý öðrenme üzerine bir çalýºmadýr. Araºtýrmada her iki 

sýnýfta sarmal olarak iºlenmekte olan �Canlýlar Dünyasýný Gezelim Tanýyalým.� 

Ünitesinden yakýn çevremizdeki kirlilik, tüm canlýlar görünür mü ve yaºam alanlarý 

konularýna yönelik üç farklý proje konusu belirlenmiºtir. 

 Bunu gerçekleºtirmek için Atlýhisar Ýlköðretim Okulu 4. ve 5. sýnýf öðrencileri 

ve bu sýnýflarýn sýnýf öðretmenleriyle çalýºýlmýºtýr. Not ortalamasý, yaº, cinsiyet, aile 

durumu vb. durumlar bakýmýndan her iki sýnýf, heterojen deney ve kontrol gruplarýna 

ayrýlmýºtýr. Sýnýflarýn deney gruplarý proje tabanlý öðrenme tekniði ile , kontrol gruplarý  

geleneksel  yöntem ile üniteyi iºlemiºtir. 

  Projenin hedeflerine ve nasýl yürütüleceðine iliºkin öðretmenlerle bir plan 

yapýlmýºtýr. Öðretmenler tarafýndan hazýrlanan plan ilgili öðrencilerle yeniden 

tartýºýlarak çalýºma planý yapýlmýºtýr. 

 

PROJE 1 : Çevremizdeki canlýlarýn keºfi. 

Kazanýmlar : 

1 � Çevremizdeki canlý çeºitlerini araºtýrma, çeºitli kaynaklardan yaºam koºullarýný  

anlatan bir rapor hazýrlayabilme. 

2 � Canlýlarý ortak  özelliklerine göre gruplandýrabilme.  

3� Projenin gerektirdiði araºtýrma ve bilgi toplama etkinliklerini geliºtirebilme 

4 � Takým olarak proje sürecini yönetebilme. 

Proje sorusu : Çevremizde çýplak gözle göremediðimiz canlýlar  var mýdýr? 

Ýncelenecek yerler : Okul ve evimizin bahçesi, okula yakýn ormanlýk alan 

Takým oluºturma : Çalýºma becerileri bakýmýndan farklý öðrencilerden oluºan 5�er 

kiºilik takýmlarla yürütüldü. 

Çalýºma takvimi : Çalýºma 8 mayýsta baºladý, 2 haziranda sona erdi, toplam 20 iº günü 

sürdü. 
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Ýºlem basamaklarý: 

Proje hakkýnda bilgi verme : ���������������������..1 gün 

Bilgi toplama :������������.��������������...3 gün 

Toplanan bilgileri deðerlendirme : ����������.�.�����........10 gün  

Rapor ve sunu hazýrlama :  ��������.�����.�..���..�..�.  2 gün  

Çalýºmalarý diðer takýmlarla tartýºma :��������.�..�����.....�..1 gün 

Çalýºmalarý yazýlý hale getirme ve poster hazýrlama :�..�.������....��2 gün  

Sunu : ����������������������������........1 gün 

Proje sloganlarý: 

 Görüleni  var görünmeyeni var, canlýlar hakkýnda bilmediðimiz daha neler var? 

 Yaprak  deyip geçme  bir de bak büyüteçle! 

Projenin özeti: Yaptýðýmýz araºtýrmalara göre kasabamýzda çeºitli bitki ve hayvan türleri 

yetiºmektedir. Bu canlýlarýn   yaºam alanlarýný incelediðimizde hepsinin çok farklý 

ºartlarda yaºadýðýný gözlemledik. Fakat bunlarýn dýºýnda günlük yaºamda karºýlaºtýðýmýz 

bazý olaylar göremediðiz canlýlarýn da var olabileceðini göstermektedir. Bir poºette 

kapalý kalan ekmeklerin üzeri beyazladýðýnda küflenmesi, pazardan aldýðýmýz limonlarýn  

zamanla yeºil renk alarak çürümesi vb. Acaba gözümüzle göremediðimiz farklý canlýlar  

var mýdýr? Nasýl yaºarlar 

 
Projenin amacý:  

1 � Gözle göremediðimiz canlýlarýn   tespiti 

2 � Yaºam ºartlarý ve geliºimleri hakkýnda bilgi toplama.  

Projenin uygulama süreci: Yaptýðýmýz araºtýrmalara göre  çýplak gözle görülmeyen 

canlýlar nemli, güneº olmayan yerlerde özellikle aðaç ve yapraklar üzerinde 

yaºamaktadýr. Öncelikle çevremizden kuru aðaç ve yaprak parçalarý topladýk. 

Öðretmenimizle beraber hazýrladýðýmýz, içine filtre kaðýtlarý yerleºtirilmiº kapaklý cam 

kaplarýn içine topladýðýmýz yaprak ve aðaç parçalarýný yerleºtirdik. Üzerine saf su 

doldurduk. Bir gün sonra cam kaplarda kalan fazla suyu döktük. Bu cam kaplarý üç 

hafta büyüteçle gün aºýrý kontrol ettik ve gözledik. Büyüteçle yaptýðýmýz incelemede 

çok küçük yapýlarda cývýk mantarlarýn ortaya çýktýðýný gördük.  
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PROJE 2 : Bulaºýk deterjaný çevreye zarar verir mi ? 

Kazanýmlar : 

1 �Günlük yaºamýmýzda sýk sýk kullandýðýmýz temizlik ürünlerinin çevredeki canlýlara 

etkilerini gözleyebilme. 

2 � Kirlilik oranýndaki deðiºimin canlýlar üzerindeki etkisini gözleyebilme. 

2 � Hazýrlanacak proje için günlük gözlem defteri tutabilme, fark edilen deðiºiklikleri 

zamanýyla birlikte not etme. 

3 �Yaptýðý gözlemleri sunuº biçimine uygun olarak örgütleyebilme. 

4 � Takým olarak proje sürecini yürütebilme. 

Proje sorusu :Bulaºýk deterjaný bitkileri nasýl etkiler?  

Ýncelenecek yerler :  Atýk sularý kapalý kanalizasyonda gitmeyen evler ve bu evlere 

yakýn bahçe ve açýk alanlar. 

Takým oluºturma : Çalýºma becerileri bakýmýndan farklý öðrencilerden oluºan 5�er 

kiºilik takýmlarla yürütüldü. 

Çalýºma takvimi : Çalýºma 8 mayýsta baºladý, 2 haziranda sona erdi. Toplam 20 iº günü 

sürdü. 

Ýºlem basamaklarý: 

Proje hakkýnda bilgi verme : ������������..���.�.�..�..1 gün 

Bilgi toplama : ������������������.��...��...�..3 gün 

Toplanan bilgileri deðerlendirme : ��������..�.�.�����....10 gün  

Rapor ve sunu hazýrlama :  �����������.��.�..���.�.. . 2 gün  

Çalýºmalarý diðer takýmlarla tartýºma :��������.�..������..1 gün 

Çalýºmalarý yazýlý hale getirme ve poster hazýrlama :.�.��...�����.�.2 gün  

Sunu : ����������������������.�����......1 gün 

Proje sloganý:  

 Bulaºýðý deterjanla yýka, kirli suyu bitkiye atma! 

 Kirlerin ve bitkilerin düºmaný deterjan! 

Projenin özeti:  Çevrede yapýlan gözlemlerde atýk sularý kapalý kanalizasyonda gitmeyen 

bazý evlerdeki kirli sularýn biriktiði alanlarda ot ve diðer bitkilerin yetiºmediðini 

gözlemledik. Bunun pek çok sebebi olmakla beraber kimyasal temizlik maddelerinin 

etkisinin olabileceði düºündük. 
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Projenin amacý :  

1 � Kimyasal temizlik maddelerinin bitkilere etkisini araºtýrma. 

2 � Kimyasal temizlik maddelerinin  farklý yoðunlukta etkisini gözlemleme. 

 

Projenin uygulama süreci : Ayný büyüklük ve cinste üç adet fesleðen çiçeði sýnýfa 

getirdik. Ayný büyüklükte üç ayrý kaba eºit miktarda su doldurduk. Birinci kaba  beº 

kaºýk deterjan, ikinci kaba iki kaºýk deterjan, üçüncü kaba ise hiç deterjan koymadan 

karýºýmlarý hazýrladýk. Hazýrladýðýmýz karýºýmlarý fesleðenlere gün aºýrý yarým bardak 

verdik. Bu çalýºmaya iki hafta devam ettik.Sonuç olarak birinci  ºiºeyle sulanan 

fesleðenin kuruduðunu gözlemledik. Ýkinci ve üçüncü fesleðenlerde belirgin deðiºiklik 

görmedik. 

 

PROJE 3 : � Yaºam alaný � ne demektir ? 

Kazanýmlar : 

1 �Yakýn çevremizdeki bitki ve hayvanlarýn hangi ortamlarda yaºayabildiðini 

kavrayabilme. 

2 � Hazýrlanacak proje için günlük gözlem defteri tutabilme, fark edilen deðiºiklikleri 

zamanýyla birlikte not edebilme. 

3 �Yaptýðý gözlemleri sunuº biçimine uygun olarak örgütleyebilme. 

4 � Takým olarak proje sürecini yürütebilme. 

Proje sorusu : Farklý yaºam alanlarý içeren bir bahçe yapabilir miyiz ?  

Ýncelenecek yerler : Okul bahçemizin uygun bir kýsmýnda iki adet yer belirledik. 

Belirlenen bahçelerde yakýn çevremizden bulabildiðimiz tüm canlýlar topladýk. ( 

solucan, tavºan, balýk, fasulye, çilek, domates, mýsýr vb.) Bu canlýlar için uygun ortam 

hazýrlamaya çalýºtýk. 

Takým oluºturma : Çalýºma becerileri bakýmýndan farklý öðrencilerden oluºan 5�er 

kiºilik takýmlarla yürütüldü. 

Çalýºma takvimi : Çalýºma 8 mayýsta baºladý, 2 haziranda sona erdi. Toplam 20 iº günü 

sürdü. 
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Ýºlem basamaklarý: 

Proje hakkýnda bilgi verme : ������������..���.����....1 gün 

Bilgi toplama : ��������������������������3 gün 

Toplanan bilgileri deðerlendirme : ���������.�.���.�.��....10 gün  

Rapor ve sunu hazýrlama :  ��������������������� 2 gün  

Çalýºmalarý diðer takýmlarla tartýºma :�������.�..���.�����.1 gün 

Çalýºmalarý yazýlý hale getirme ve poster hazýrlama :.�.����..��.���.2 gün  

Sunu : �����������������������������...1 gün 

Proje sloganlarý: 

 Ýnsanlar evde yaºar, ya bitki ve hayvanlar?  

 Ýnsan, kedi, çiçek�hepsi için uygun alan gerek 

Projenin özeti : Yaºadýðýmýz çevre kasaba olduðu için  yakýnýmýzdaki bitki ve 

hayvanlarýn yaºadýklarý yerleri ve yaºama koºullarý gözlenilebilmektedir. Peki bizim 

dýºýmýzdaki canlýlar ve yaºam alanlarý hakkýnda yeterli bilgiye sahip miyiz?  

Projenin amacý: 1- Yaºam alaný ne demektir? 

2- Çevremizde gördüðümüz canlýlarýn yaºam alanlarý nerelerdir? 

3- Canlýlarýn yaºam alanlarý arasýnda farklýlýk var mýdýr? 

2- Bitki ve hayvanlarýn yaºamýný sürdürmesi için hangi koºullar gerekir? 

Projenin uygulama süreci: Okul bahçemizin uygun bir yerinde farklý iki gruba ait iki 

bahçe oluºturduk. Bahçeye çevremizdeki canlýlardan uygun olanlarý getirerek yaºam 

alaný oluºturduk. Bitkilerden fasulye, domates, menekºe çiçeði, mýsýr, hayvanlardan 

solucan, tavºan ve balýk getirilerek gözlemledik. Bitkilerin zaman zaman sulanmasý ve 

yabancý oltadan temizlenmesi gerektiðini anladýk. Balýðýn su dýºýnda yaºayamadýðýný 

kendine özel yemiyle beslendiðini, tavºanýn ot, havuç vb bitkilerle beslendiðini 

gözlemledik. Solucanlarýn ise nemli topraklarý sevdiðini ve genelde topraðýn altýnda 

yaºadýðý öðrendik. Yabancý otlar ve çeºitleri hakkýnda bilgi edindik. Yabancý otlarýn 

bitkiye ne gibi zararlar verebileceðini tartýºtýk. Bitki ve hayvanlarý karºýlaºtýrdýk. Yaºam 

alaný bakýmýndan benzerlik gösterse de beslenme, üreme ve hareket bakýmýndan farklar 

olduðunu gördük. 
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Ek 2.Proje Uygulama Fotoðraflarý 

 
ªekil 1. Deneysel iºlem öncesi hazýrlanan ayný cins (fesleðen) üç adet çiçek 
 

 
 
ªekil 2. Deneysel iºlemin uygulanmaya baºladýðý birinci hafta çiçek görüntüleri 
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ªekil 3. Deneysel iºlemin uygulandýðý ikinci hafta.(Hazýrlanan karýºým en yoðun 3 
numaralý bitkiye uygulanmaktadýr.) 
 
 

 
 
ªekil 4. Deneysel iºlemin uygulandýðý üçüncü hafta( Karýºýmýn uygulandýðý ve 
uygulanmadýðý bitkiler)  



 68

 

 
 
ªekil 5. Deneysel iºlemin uygulandýðý dördüncü hafta(karýºýmýn uygulandýðý bitki) 
 

 
 
ªekil 6. Uygulama bahçesi 
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ªekil 7. Uygulama bahçesi  
 

 
ªekil 8. Uygulama bahçelerinin genel görünüm 
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ªekil 9.Uygulama bahçesinde yetiºtirilen bitkilerden menekºe 
 
 

 
 
ªekil 10: Uygulama bahçesinde yetiºtirilen bitkilerden çilek 
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ªekil 11. Uygulama bahçesinde yetiºtirilen hayvanlardan  tavºan 
 
 

 
 
ªekil 12. Gözle görülemeyen canlýlar projesi 
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ªekil 13. Gözle görülemeyen canlýlar projesi 
 
 

 
 
ªekil 14. Gözle görülemeyen canlýlar projesi 
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ªekil 15. Gözle görülemeyen canlýlar projesi mikroskop görüntüleri 

 
 
ªekil 16.  Gözle görülemeyen canlýlar projesi mikroskop görüntüleri 
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Ek 3 : Proje Çalýºmalarý Hakkýnda Öðrenci Görüºleri 
 

PROJE ÇALIªMALARI HAKKINDA ÖÐRENCÝ GÖRÜªLERÝ 
 Ben proje yapmayý seviyorum. Bence dersler projeli veya projesiz ikisi de 

olabilir. Ben tek baºýma ya da iki kiºi çalýºmayý seviyorum. (Kezban Bodur 4/A) 
 

 Ben proje ödevlerini yaparken çok zevk alýyorum. Hele Türkçe ve Fen dersleri 
çok güzel geçiyor.  En gurur duyduðum projem Ýstanbul Boðaz köprüsü proje 
ödevi. Proje ödevleri iyi ki var. (Abdullah Altýntaº 4/A)  

 
 Proje yaparken sýkýlmýyorum ama anlatýrken çok heyecanlanýyorum. Kendim 

yaptýðým için gurur duyuyorum. (Merve Çakýcý 4/A) 
 

 Proje yaparken çok zevk aldým. Özenerek yaptýðým içinde güzel olduðunu 
düºündüm. Bence her ders için yapalým ama üst üste proje olunca hiçbiri düzgün 
olmuyor. (Kübra Öztekin 4/A) 

 
 Matematik projesini yaparken biraz zorlandým ama yaptým. Hiçbir proje 

ödevinde caným sýkýlmadý. (Oktay Okunmuº 5/A) 
 

 Ben proje yapmayý seviyorum olmasa dersler biraz sýkýcý olurdu. Fen ve Türkçe 
projelerimi yaparken ablamdan yardým aldým.  Bazen de arkadaºlarýmla 
yapýyorum.(Serkan Tiryaki 5/A) 

 
 Dersler projelerle daha eðlenceli geçiyor  fakat bazýlarýmýzýn anne ve babasý 

kýzýyor. Kýzmasalar daha güzel olur. Projeleri tek baºýma yaparken sýkýlýyorum. 
Arkadaºlarýmla yapmak istiyorum ama bazýlarýnýn annesi izin vermiyor. Ýzin 
vermeseler de okulda yapabiliriz çünkü önemli olan not almak deðil bunlarý 
yaparken ne kadar çok eðlendiðimiz. (Emine Özcan 5/A) 

 
 Proje yapmayý seviyorum. Projeleri derste sunmayý seviyorum. Projelerimi 

kendim seçtiðim arkadaºlarla yapmak istiyorum.(Osman Deniz 5/A) 
 

 �Ben proje yapmayý seviyorum fakat kümeyle yaparsak bazen küme arasýnda 
sorunlarýmýz oluyor. Birbirimize yardým ettiðimizde daha eðlenceli geçiyor. 
Annemizden babamýzdan örnekler alýyoruz.�(Mustafa Ersöz 4/A) 

 
 Ben proje performans yaparken istekle yapmýyorum. Sevinçle yapmýyorum. 

Malzemeleri bulamýyorum. Sýkýlarak yapýyorum. (Büºra Öztekin 5/A) 
 

 Bir ºeylerle  uðraºmayý seviyorum. Projeler benim sanki sýnýfýmý geçmemin 
sebebi olabilir. (Kader Aydemir 4/A) 

 
 Ben proje ödevi yaparken çok heyecanlanýyorum çünkü bazen çok zor bazen 

kolay oluyor. Yine de severek yapýyorum. (Emre Akkoç 5/A) 
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Ek 4. Beºinci ve dördüncü sýnýf ön-son-kalýcýlýk test sorularý 
 

5. SINIF ÖNTEST � SONTEST SORULARI 
1. Aºaðýdakilerden hangisi sütten 

yoðurt yapýlmasýnda rol oynar? 
a. ºapkalý mantar 
b. mikroskobik canlýlar 
c. küf mantarlarý 
d. çiçek 

 
2. Aºaðýdakilerden hangisi 

sýnýflandýrmada farklý bir grupta 
yer alýr? 

a. koyun 
b. köpek 
c. aslan 
d. kaplumbaða 

 
3. Aºaðýdakilerden hangisi çiçeðin 

yapýsýnda bulunmaz? 
a. diºi organ 
b. çanak yaprak 
c. taç yaprak 
d. emici tüyler 

 
4. Aºaðýdaki hayvanlardan hangisi 

otla beslenir? 
a. kaplan 
b. keçi 
c. tilki 
d. aslan 

 
5. Aºaðýdakilerden hangisinin 

yapraklarýndan besin alarak 
yararlanýrýz? 

a. nohut 
b. fasulye 
c. lahana 
d. patates 

 
6. Bitkilerde su kaybý hangi yolla 

gerçekleºir? 
a. solunum 
b. terleme 
c. boºaltým 
d. fotosentez 

7. Hangi canlýnýn yavrusu 
yumurtadan çýktýðýnda ana 
canlýya benzemez? 

 
a. tavuk 
b. kurbaða 
c. kaplumbaða 
d. yýlan 

 
8. Hangi canlý kendi besinini kendi 

yapar? 
a. kaplumbaða 
b. çam aðacý 
c. böcek 
d. mantar 

 
9. Hangisi çiçeksiz bitkidir? 
a. meºe aðacý 
b. kara yosunu 
c. buðday 
d. ceviz 

 
10. Geliºme dönemi boyunca önce 

solungaç sonra akciðer 
solunumu yapan canlý 
hangisidir? 

a. midye 
b. toprak solucaný 
c. kurbaða 
d. kertenkele 

 
11. Hangisi omurgalý hayvandýr? 
a. arý 
b. köpek balýðý  
c. kelebek 
d. toprak solucaný 

 
12. Aºaðýdaki özellikleri taºýyan 

yapý, çiçeðin hangi kýsmýdýr? 
I. Genellikle parlak ve deðiºik 

renklerde olur. 
II. Renk ve kokusuyla böcekleri 

çeker. 
 
 



 76

a. taç yaprak 
b. çanak yaprak 
c. diºi organ 
d. erkek organ 

 
13. Hangisi çevreyi olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerdendir? 
 

a. Düzenli ºehirleºme 
b. Böcek öldürücü ilaçlar 
c. ªehir dýºýndaki fabrikalar 
d. Kurºunsuz benzin kullanýmý 

 
14. Ormanlarla ilgili verilenlerden 

hangileri doðrudur? 
I. Canlýlara yaºama alanýdýr. 
II. Havayý temizler. 
III. Kaðýt, yakacak vb. elde 

edilir. 
a. I-II 
b. II-III 
c. III 
d. I-II-III 

 
15.    ?__inek__aslan 

Yukarýdaki besin zincirinde ? yerine 
hangi canlý grubu gelmelidir? 
 

a. kedi 
b. solucan 
c. at 
d. sinek 

 
16. Hangisi kalýcý kirliliðe sebep 

olur? 
a. kaðýt 
b. plastik 
c. organik çöpler 
d. cam atýklarý 

 
17. �Hava kirliliði 

insanlarda��������.ra
hatsýzlýklarýna yol açar.� 

Boºluða hangi kelime gelmelidir? 
a. böbrek 
b. göz 
c. akciðer 
d. deri 

 
18. �Nemli yerlerde kalan 

meyvelerin çürüyerek 
bozulmasýna 
������.mantarlarý yol 
açar.� Boºluða hangi kelime 
gelmelidir? 

a. maya 
b. küf 
c. kültür 
d. doðal 

 
19. Hangisi çevre kirliliði arttýran 

bir faktör deðildir? 
a. sanayileºme 
b. nüfus artýºý  
c. kaliteli yakýtlar 
d. plansýz kentleºme 

 
20. �Sütten yoðurt ve peynir elde 

edilmesinde 
���������..rol 
oynar.� Boºluða hangi kelime 
gelmelidir? 

 
a. sýcaklýk 
b. maya mantarlarý 
c. küf mantarlarý 
d. kültür mantarlarý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

 
 

 

4. SINIF ÖNTEST � SONTEST 
SORULARI 
 
Soru 1 ) Canlýlarýn soylarýný devam 
ettirebilmek için kendilerine benzer 
canlýlar meydana getirmelerine ne 
denir? 
A ) beslenme 
B ) üreme 
C ) hareket 
D ) tepki 
Soru 2 ) Mikroskop ne iºe yarar? 
A ) Mikroplarý öldürür 
B ) Hareketsiz varlýklarý görmeye yarar 
C ) Gözle görülmeyen varlýklarý 
görmeye yarar 
D ) Mikroplarýn beslenmesini saðlar 
Soru 3 ) Aºaðýdaki canlý ve yaºam 
alanlarýyla ilgili eºleºtirmelerden 
hangisi yanlýºtýr? 
A ) aslan � orman 
B ) ahtapot � deniz / okyanus 
C ) solucan � orman 
D ) balýk � deniz / okyanus 
Soru 4 ) Aºaðýdakilerden hangisi cansýz 
bir varlýktýr? 
A ) aðaç 
B ) su 
C ) köpek 
D ) çiçek 
Soru 5 ) Aºaðýdakilerden hangisi canlý 
varlýklarý cansýzlardan ayýran bir özellik 
deðildir? 
A ) hareket eder 
B ) solunum yapar 
C ) boºaltým yapar 
D ) hacmi vardýr 
Soru 6 ) �tilki, aslan, geyik� aºaðýdaki 
yaºam alanlarýndan hangisinde yaºayan 
canlýlardýr? 
A ) göl 
B ) aðaç 
C ) toprak 
D ) orman 
Soru 7) Aºaðýdakilerden hangisi çevre 
kirliliðine yol açmaz? 

A ) düzensiz yapýlaºma 
B ) bacalara filtre takýlmasý 
C ) Yeºil alanlarýn yok edilmesi 
D ) fabrika atýklarýnýn suya karýºmasý 
s. 8 ) Aºaðýdakilerden hangisi çevremizi 
korumak için yapmamýz gerekenlerden 
deðildir? 
A ) Piknik alanlarýný terk ederken ateºi 
iyi söndürme 
B ) kurºunsuz benzin kullanma 
C ) ormandan aðaç kesme  
D ) hayvanlarý koruma 
s. 9 ) Hangi canlý birden fazla canlý 
ortamda yaºayabilir? 
A ) kurbaða 
B ) balýk 
C ) ahtapot 
D ) hepsi 
s. 10 )� Bir öðrenci 4-5 adet kuru 
fasulyeyi bir gece ýslatýp ikiye ayýrýyor. 
Daha sonra nemli iki pamuk parçasýnýn 
arasýna koyarak sýcak bir ortamda 
bekletiyor.� 
 Bu koºullarda öðrenci hangi 
olaylarý gözlemler? 
A ) fasulyeler zamanla çürüyerek 
kaybolur 
B ) pamuktaki su bitince eski haline geri 
döner 
C ) koºullar deðiºmezse zamanla 
filizlenir 
D ) bir ºey olmaz 
s. 11 ) Yukarýdaki deneyi bahçe 
koºullarýnda yapsaydýk hangi eºleme 
yanlýº olurdu? 
A ) pamuk-toprak 
B ) su-yaðmur 
C ) pamuk-çimen 
D ) su- toprak 
s.12 ) Evimizdeki patetesler bir süre 
sýcak ortamda beklediðinde filiz 
vermeye baºlar. Bu olay nedir? 
A ) bitkinin üremesi 
B ) bitkinin büyümesi 
C ) bitkinin uyku halinden çýkmasý 
D ) bitkinin boºaltým yapmasý 
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s.13 ) Sonbaharda dökülen yapraklar 
zamanla toprak içinde kaybolmaya 
baºlar. Bir süre sonra yok olur. Bu 
olayda etkili olan faktör nedir? 
A ) bazý otçullarýn yapraklarý yemesi 
B ) bazý etçillerin           �            � 
C ) rüzgarýn etkisiyle yapraklarýn 
daðýlmasý 
D ) gözle görülemeyen canlýlarýn 
yapraklarý çürüterek yok etmesi 
S 14 ) Canlýlar hakkýnda hangisi 
yanlýºtýr? 
A ) tüm canlýlar beslenir 
B ) tüm canlýlar çýplak gözle görülür 
C ) tüm canlýlar boºaltým yapar 
D ) tüm canlýlar hareket eder 
S. 15 ) Kuº ve kediyi 
karºýlaºtýrdýðýmýzda hangi yönden 
farklýlýk gösterir? 
A ) ikisi de kendine özgü besinlerle 
beslenir 
B ) ikisi de hareket eder 
C ) ikisi de büyür 
D ) ikisi de ayný ºekilde üreyebilir 
s. 16 )�Kediler, tavºanlar doðurarak; 
kuºlar, balýklar yumurtlayarak �......� 
Boºluða hangi kelime gelmeli? 
A ) ürerler 
B )beslenirler 
C ) hareket ederler 
D ) tepki verirler 
s.17 )�Bir tavºan havuç, marul yiyerek 
beslenir. Bir fasulye bitkisi ise güneº 
ýºýðý, 
�����.ve�����kullanarak 
besinlerini kendi üretir.� 
Boºluklara hangi kelimeler gelmeli? 
A ) gübre- su 
B ) su �oksijen 
C ) toprak- su 
D ) su � karbondioksit 
s. 18 ) �Aslý arkadaºýna aklýndan bir 
varlýk tutmasýný ve varlýk ile ilgili 
soracaðý sorulara cevap vermesini 

istiyor. Arkadaºý kabul ediyor. Aslý�nýn 
sorularý ve arkadaºýnýn cevaplarý ºöyle: 

 Solunum yapar mý? Evet 
 Beslenir mi? Evet, kendi 

besinini kendi üretir. 
 Hareket eder mi? Evet ama 

kýsýtlý eder. 
Buna göre arkadaºýnýn tuttuðu varlýk 
ne olabilir? 
A ) kedi 
B ) ayçiçeði 
C ) araba 
D ) kuº 
 
s. 19) 
Varlýk hareketli hareketsiz  Canlý cansýz 

Pilli araba *   * 
papatya  * *  
Kedi *  *  
televizyon  *  * 

 

  
Hangi varlýðýn karºýsýndaki 
eºleºtirme yanlýº yapýlmýºtýr? 
A ) pilli araba 
B ) papatya 
C ) kedi 
D ) televizyon 

 
s. 20 ) *ekmeðin küflenmesi 

       * uzun süre bekleyen besinlerin 
bozulmasý 
        *yapraklarýn çürümesi 
 
     Yukarýda verilen üç olay 
aºaðýdakilerden hangisini kanýtlar? 
 
A ) gözle görülemeyecek kadar 
küçük canlýlarýn olduðunu 
B ) bütün canlýlarýn bir gün 
öldüðünü 
C ) bitkilerin canlýlýk özelliðini 
kaybedebileceði 
D ) besinlerin zarar gördüðü 
 
 

 
 


