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Özet
Bu çalı manın amacı, ülkemiz ilkö retim okullarında görev yapan sosyal
bilgiler ö retmenlerinin derslerinde hazırlanan proje çalı malarıyla ilgili
görü lerini ortaya koymaktır. Ara tırma, her co rafi bölgeyi temsilen iki er,
toplamda ise 14 ö retmenle; uzman görü ü do rultusunda hazırlanan yarı
yapılandırılmı görü me do rultusunda elde edilen verilerden yola çıkılarak
gerçekle tirilmi tir. Nitel bir özelli e sahip olan bu ara tırmada, çalı ma grubu
kartopu örnekleme yöntemiyle olu turulmu tur. Ara tırma sonucunda elde edilen
bulgulara göre; sosyal bilgiler ö retiminde proje çalı malarının, en fazla çevresel
ko ullardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle gerekti i gibi uygulanamadı ı,
projelerin en çok ara tırma becerisi kazandırma yönünde yarar sa ladı ı, proje
konularının daha çok güncel olaylardan seçildi i eklinde bir takım sonuçlara
ula ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Proje Çalı maları, Ö retmen Görü leri.
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- 104 Abstract
The aim of this study is to introduce the primary school social studies
teacher’s opinions about using project works in their lessons in Turkey. The
research has been conducted with 2 teachers in each geographical region, in the
aggregate 14 teachers, in accordance with the data which have been gathered by
semi-constructed interview forms. Through the research which have been prepared
in qualitative features, snowball sampling method has been conducted. According
to the findings of the research, here are some results that have been reached;
project works in social studies lessons haven’t been conducted properly in our
schools because of environmental factors, project works are mostly beneficial in
terms of achieving research skills, project topics are mostly chosen from current
events.
Key Words: Social Studies, Project Works, Teachers’ Opinions.

1. Giri
Geli mi ülkelerde yaygın olarak kullanılan proje yöntemi ile ilgili
yapılan ara tırmalar daha çok proje yönteminin tanıtılması üzerine olup,
yöntemin uygulanmasına yönelik uygulayıcı görü lerine inilmedi i
görülmektedir (Wolk, 1994; Chard, 1998a; Chard, 1998b; Katz ve Chard,
2000; Korkmaz, 2002; Demirhan, 2002; Co kun, 2004).
Ülkemiz e itim tarihi içerisinde zaman zaman etkilerinin
görüldü ü proje yakla ım, genelde ilkö retim programlarında, özelde de
2003 yılında yenilenen ilkö retim sosyal bilgiler ö retim programlarında
kapsamlı ve ciddi bir ekilde uygulamaya geçirilmi tir.
“ lkö retim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ö retim Programı ve
Kılavuzu”nda proje çalı malarına ayrı bir yer verilmi ve hazırlanan
kılavuzda konuyla ilgili olarak u ifadeler yer almı tır (MEB, 2005: 112):
“Projeler, ö rencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde
bulunmalarına fırsatlar sunar. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı
yönergeler gerektirir. Ayrıca ö retmen ve ö renciler için önemli
sorumluluklar gerektirir.” Bu ifadeler öz ve kısa bir bilgi vermekte olup
açımlanması gerekmektedir. Yapılan ara tırmalarda, proje yakla ımıyla
ilgili bir çok tanım oldu u görülmektedir. Bir tanım vermek gerekirse proje
yakla ımı, “ö rencilerin sınıfta ö renme görevleri içerisinde i birli i
yaparak ö rendikleri, ö renci merkezli geni kapsamlı bir ö retimsel
yakla ım” olarak ifade edilebilir (Muniandy, 2000: 13-14).
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ö renme yöntemlerini kullanmalarını olanaklı hale getirmektedir (Willis ve
Mehlinger 1996). Ö renme sürecinde ki isel deneyimleri ile sosyal
etkile imi birle tiren ö renciler, mevcut bilgilerine yenilerini ekleyerek,
bilgilerini yeniden yorumlamaktadırlar. E itimcinin rolü ise ö renme
ortamını, ö rencinin kendi kendine ö renebilece i bir ortam olu turarak,
ö renmeyi kolayla tırmak olarak ifade edilmi tir (Marx, Blumenfeld,
Krajcik ve Soloway, 1997). Böylece ö renciler; olguları, kavramları ve
ilkeleri ke federek becerilerini geli tirmi olmaktadırlar.
Proje yönteminde ö retmenin yapması gerekenler öyle
özetlenebilir:
• Ö rencilerin çalı ma ve i bölümüne dair yaptıkları plana uyup
uymadıklarını denetlemek;
• Ö rencilere inceleme ve ara tırma yöntemleri önermek;
• Ö rencilere, kar ıla tıkları güçlüklerin giderilmesinde yardım
etmek;
• Kaynak kitaplardan, ö renim ve ö retim araç ve gereçlerinden
yararlanılmasına yardım etmek;
• Ö renciler arasındaki anla mazlıkları gidermek;
• Ö rencileri kendi ba larına çalı abilir hale getirmek;
• Ö rencilere ba arı duygusunu a ılamak ve kendilerine olan
güvenlerini artırmak;
• Proje üzerinde çalı an ö renciye kar ıla tıkları sorunların
üstesinden gelmek için, alacakları çe itli önlem biçimlerini
göstermek (Hesapçıo lu, 1988: 121);
Proje çalı maları hazırlanırken ö retmenlerin, ö renciler ve onların
velileriyle i birli i içinde çalı maları gerekmektedir (Chard, 1998b: 56).
Ö renci merkezli ö retim yöntemleriyle birlikte zenginle tirilmi proje
çalı malarının kullanımı, çocukları ö renmeye daha istekli hale
getirmektedir. Proje çalı malarında ailenin rolü de önemlidir. Aileler
çocuklarının ö renme sürecindeki geli imlerini izleyerek ve katılımda
bulunarak destekleyebilmektedirler.
Bir çalı manın proje olarak tanımlanabilmesi için, çocu un
kararlarıyla katıldı ı bir sürecin varlı ından söz etmek gerekir. Ayrıca
e itim programının sadece projelerden meydana gelmesi de bu yakla ımın
esas dü üncesine uymamaktadır. Dolayısıyla proje çalı malarının
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ö retmen, okul deneyimlerini daha çekici hale getirebilmeleri mümkündür.
Bu ekilde etkili ve sevilen bir sosyal bilgiler dersi meydana getirmek
mümkün olabilmektedir.
Planlama a amasında ö rencilerin i birli i ile bir proje seçmesi,
hedeflerini belirlemesi ve ihtiyaç duydukları kaynakları tanımları söz
konusudur. kinci a amada, proje problemi ile ilgili bilgi elde edilmektedir.
Üçüncü a amada ise ö renciler ortaya çıkan proje ürünü ile ilgili olarak
hem kendi ö renme süreçlerini hem de akranlarının ö renme süreçlerini
de erlendirirler ve proje sonunda ortaya çıkan ürün, bir grup kar ısında
sunulur (Bhattacharyya ve Bhattacharyya, 2009: 116).
Proje yakla ımında ö retmenin ö renci çalı malarını, ö retmen ve
ö renenlere birçok fayda sa lamaktadır: Ö retmen ve ö rencinin daha
güçlü ileti im kurmalarına yardım eder, ö retmenlerin ileriki a amaları
planlamalarına yardım eder, ö rencilerin projenin içeri iyle ba lantı
kurmalarına yardım eder, ö rencilerin çalı malarını de erlendirmelerini
yönetmelerine olanak tanır, ö rencilerin planlarını yapmalarında yardımcı
olur (Erdem, 2005: 75).
Yapılan literatür taramasının sonucunda, ö retmenlerin proje
yakla ımına ili kin görü lerine yer veren bir ara tırmaya ihtiyacın oldu u
görülmü ve bu ara tırma planlanmı tır.
2. Ara tırmanın Amacı
Bu çalı manın amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev
yapmakta olan 14 sosyal bilgiler ö retmeninin görü leri do rultusunda
sosyal bilgiler dersinde proje uygulamaları hakkında bir perspektif ortaya
koymaktır.
3. Yöntem
Nitel ara tırmalar, gözlem, görü me ve doküman inceleme gibi nitel
veri toplama yöntemlerinin kullanıldı ı, algıların ve olayların do al
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik
sürecin izlendi i ara tırmalardır (Yıldırım ve im ek, 2005: 39). Nitel
ara tırmalarda elde edilen sonuçlar evrene genellenememekle birlikte, elde
edilen sonuçlar konuya ili kin bir bakı açısı sa laması bakımından
önemlidir. Nitel ara tırma yakla ımının kullanıldı ı bu ara tırmada;
karma ık ki isel ve duygusal sorunların ortaya çıkarılmasına yardımcı
olması, istenilen bilginin eksiksiz olarak ve derinlemesine elde edilebilmesi,
alınan cevaplara anında dönüt vermeye imkân sa laması, de i ik ve
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sayı ve sırasını de i tirme serbestli i tanıması gibi özelliklerinden dolayı
“mülakat” yöntemi kullanılmı tır (Karasar, 2000; Çepni, 2005; Ekiz, 2003;
Yıldırım ve im ek, 2005).
Çalı ma Grubu
Ara tırmanın çalı ma grubunu, Türkiye’nin de i ik bölgelerinde
ilkö retim okullarında görev yapan, ilgili üniversitelerin sosyal bilgiler
ö retmenli i bölümlerinden mezun olmu toplam 14 sosyal bilgiler
ö retmeni olu turmaktadır. Ara tırmaya katılan ö retmenler kartopu veya
zincir örneklem olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla
belirlenmi tir. Bilindi i gibi kartopu veya zincir örneklem; ara tırmacının
problemine ili kin olarak zengin bilgi kayna ı olabilecek birey ve
durumların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Patton’a göre
(1987: 56) kartopu örneklem; “bu konuyla ilgili olarak kimlerle görü memi
önerirsiniz?” sorusuyla ba lamaktadır. Di er bir anlatımla bu örneklem
çe idi üzerine bina edilen ara tırmalarda süreç ilerledikçe elde edilen
isimler veya durumlar geni lemekte ve bir süre sonra ara tırmacı bu isim
veya
durumlar
arasından
seçimini
yaparak
ara tırmasını
gerçekle tirmektedir (Yıldırım ve im ek, 2005: 111).
Bu ara tırmada yukarıda ifade edildi i gibi kartopu örneklem
yardımıyla katılımcılar belirlenmi tir. Ara tırmacılar öncelikle kendi
dönem arkada larından (lisans, yüksek lisans ve doktora) olup da
ara tırmanın gerçekle tirildi i tarih itibariyle Milli E itim Bakanlı ı’na
ba lı ilkö retim okullarında 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan bir
ö retmene ula mı lardır. Daha sonra onların tavsiyesi üzerine ki i sayısı
artırılarak bir çalı ma grubu havuzu olu turulmu ve bu havuz içerisinden
görev yapılan bölge ve il durumuna göre gönüllülük esasına dayalı olarak
katılımcılar belirlenmi tir. Ara tırmanın çalı ma grubuyla ilgili genel
bilgilere a a ıda yer verilmi tir:
Tablo 1: Çalı ma Grubuna li kin Genel Bilgiler
Ö retmen
Adı

Görev Yaptı ı
Bölge

A

Akdeniz

B

Akdeniz

C

Do u Anadolu

Görev
Yaptı ı l
Antalya
Kahramanma
ra
Bingöl

Mezun Oldu u Üniversite
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Karadeniz Teknik

Çalı m
a
Süresi
5 Yıl
5 Yıl
5 Yıl

- 108 -

Ç

Do u Anadolu

Kars

D

Ege

zmir

E

Ege

Aydın

Gaziantep

H

Güneydo u
Anadolu
Güneydo u
Anadolu
ç Anadolu
ç Anadolu

I

Karadeniz

Kastamonu

Karadeniz

Samsun

Marmara
Marmara

stanbul
Kocaeli

F
G

J
K

Mardin

Ankara
Kır ehir

Üniversitesi
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

2 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
2 Yıl
6 Yıl
6 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
2 Yıl
2 Yıl

Tablo 1’de ara tırmaya katılan ö retmenlerle ilgili genel bilgilere
yer verilmi tir. Buna göre ö retmenlerin 2’ er ki i olmak kaydıyla
Türkiye’nin yedi co rafi bölgesinin tamamında görev yaptı ı
görülmektedir. Ö retmenlerin her bir co rafi bölgenin de i ik illerinde
görev yaptı ı tablodan anla ılmaktadır. Buna ilaveten ö retmenlerin Gazi
Üniversitesi (4 ki i); Karadeniz Teknik Üniversitesi (4 ki i), Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi (3 ki i) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (3 ki i) olmak
üzere toplam 4 de i ik üniversitenin mezunu oldukları dikkati
çekmektedir. Ayrıca çalı ma süresi itibariyle ö retmenlerin 6 yıl (2 ki i); 5
yıl (5 ki i); 4 yıl (3 ki i); 2 yıl (4 ki i) eklinde sıralandı ı görülmektedir.
Veri Toplama Aracı ve Geli tirilmesi
Ara tırmanın ilk a amasında proje tabanlı ö renme ve sosyal
bilgiler ö retiminde kullanımıyla ilgili alanyazın taranmı tır. Daha sonra
ara tırmada kullanılacak olan veri toplama aracı geli tirilmi tir.
Ara tırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmı
mülakat
kullanılmı tır. Ara tırmada yapılandırılmı mülakat; verilerin hızlı
kodlanmasına ve analiz edilmesine imkan tanıması, katılımcıların
verdikleri bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları kar ıla tırmaya
yardımcı olması gibi özellikleri nedeniyle kullanılmı tır (Çepni, 2005;
Büyüköztürk ve di ., 2008). Bu ba lamda ara tırmada sosyal bilgiler
ö retmenlerinin sosyal bilgiler dersinde proje çalı malarının yeri, önemi ve
proje çalı malarına yönelik yapılan uygulamalarla ilgili görü ve
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“Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Proje Çalı malarıyla lgili Görü lerini
Belirlemeye Yönelik Mülakat Formu” kullanılmı tır (Mülakat Formu çin
Bkz. Ek).
Geli tirilen mülakat formunun geçerlilik, güvenilirlik ve
kullanı lılı ının artırılması amacıyla ön çalı ma yapılmı tır. Hazırlanan
form, öncelikle e itim fakültesinde bulunan üç uzman akademisyenle
tartı ılarak ekillendirilmi ve ara tırmanın çalı ma grubunu belirlemek
için olu turulan çalı ma grubu havuzu içerisinden rasgele seçilen iki sosyal
bilgiler ö retmenine uygulanmı tır. Ön çalı ma sonucunda ortaya çıkan
sonuçlar tekrar gözden geçirilerek mülakat formuna son ekli verilmi tir.
Mülakatta ö retmenlere yeni sosyal bilgiler ö retim programında projenin
yeri; proje çalı malarının sosyal bilgiler dersine katkıları; proje çalı maları
yaptırırken kar ıla tıkları durumlar gibi katılımcıların daha geni
perspektifte, özel ve ayrıntılı cevaplar verebilece i sorular sorulmu tur.
Verilerin Toplanması
Ara tırmaya ili kin veriler ara tırmacılar tarafından 2009-2010
e itim-ö retim yılı güz yarıyılında ara tırmanın çalı ma grubu içerisinde
yer alan 14 sosyal bilgiler ö retmeniyle ileti im kurulmak suretiyle
toplanmı tır. Ara tırmaya katılan ö retmenlerden Ankara’da görev yapan
Ö retmen “ ” ile stanbul’da görev yapan Ö retmen “J” dı ındaki
ö retmenlerin tümü ba langıçta aradaki mesafenin uzaklı ını gerekçe
göstererek yüz yüze mülakat yapmayı istememi lerdir. Ayrıca telefon veya
internet yoluyla mülakat yapmaya da sıcak bakmamı lar ve mülakat
formunu kendileri doldurarak ara tırmacılara göndermeyi önermi lerdir.
Ara tırmacılar da bu durumu ö retmenler tarafından doldurulan
formlarda eksik gördükleri noktaları telefon ve internet yoluyla
ö retmenlere tekrar sormak artıyla kabul etmi lerdir. Bunun yanı sıra
ara tırmacılar ö retmenlere yapılan ara tırmanın amacı ve içeri i hakkında
bilgiler vermi ve yapılan çalı manın bilimsel bir çalı ma oldu u, tamamen
bilimsel amaçlar için kullanılaca ı ve katılımcıların kimliklerinin
açıklanmayaca ı belirtilmi tir.
Verilerin toplanma biçimiyle ilgili olarak ara tırmacılarla
ö retmenler arasında anla ma sa landıktan sonra ara tırmacılar sosyal
bilgiler ö retmenlerine elektronik posta yoluyla mülakat formlarını
göndermi lerdir. Daha sonra ö retmenler mülakat formlarını doldurarak
elektronik posta yoluyla ara tırmacılara göndermi lerdir. Ara tırmacılar
gelen dönütler do rultusunda ö retmenlerle cep telefonu ve “msn
messenger” programı yardımıyla internet üzerinden ileti im kurarak
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görü meler sonucu elde ettikleri bilgileri not almak suretiyle
kaydetmi lerdir.
Verilerin Analizi
Ara tırmada sosyal bilgiler ö retmenlerinin proje çalı malarıyla
ilgili görü ve dü üncelerini belirlemek amacıyla geli tirilen mülakat
Türkiye’nin yedi co rafi bölgesinde görev yapan toplam 14 sosyal bilgiler
ö retmenine uygulanmı tır. Ö retmenlerin mülakat sorularına verdikleri
cevaplar içerik analizi yardımıyla çözümlenmi tir. Verilerin içerik
analiziyle incelenmesinin nedenleri içerik analizinin;
• Temel amacının toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ili kilere ula mak olması,
•

çeriklerle ilgili sistematik ve ortak verilere ula mayı öngörmesi,

• Mevcut metinlerin nicel ve nitel boyutlarından hareketle
bilinmeyen sosyal gerçe e yönelik çıkarım yapmak istemesi,
• Esas olarak birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun
anlayabilece i bir biçimde düzenleyerek yorumlamaya fırsat
vermesi,
• Verileri daha derin bir i leme tabi tutması gibi özelliklerinden
kaynaklanmaktadır (Yıldırım ve im ek, 2005; Gökçe, 2006).
Yapılan çözümleme sonucu ortaya çıkan veriler temalar altında
toplanmı tır. Daha sonra frekans (yinelenme sıklı ı) ve yüzde olarak
tablola tırılmı tır. Buna ilaveten veriler mülakatlardan yapılan do rudan
alıntılarla da desteklenmi tir. Ayrıca çalı maya katılan ö retmenlerin
isimlerini gizlemek amacıyla Tablo 1’de de görüldü ü gibi gerçek isimlerin
yerine takma isimler kullanılmı tır.
4. Bulgular ve Yorum
Sosyal bilgiler ö retmenlerinin proje çalı malarıyla ilgili görü ve
dü üncelerini belirlemek amacıyla gerçekle tirilen bu ara tırmada toplam
14 sosyal bilgiler ö retmeninin mülakatları analiz edilerek a a ıdaki
bulgulara ula ılmı tır:
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Çalı malarının Yeriyle lgili Dü ünceleriniz Nelerdir?” Sorusunun
Analizi:
Tablo 2: Yeni Sosyal Bilgiler Ö retim Programında Proje Çalı malarının Yeriyle
lgili Ö retmen Görü leri
Cevap Türleri
Tüm Konularda
Kullanım
levsel Kullanım
Toplam

Frekans (f)

Yüzde (%)

8

57.1

6

42.9

14

100

Mülakatın ilk sorusunda ö retmenlere yeni sosyal bilgiler ö retim
programında proje çalı malarının yeriyle ilgili dü ünceleri sorulmu tur.
Ö retmenlerin soruya verdikleri cevaplar Tablo 2’de ele alınmı tır. Buna
göre ö retmenlerden 8 ki i yeni program içerisinde proje çalı malarının
tüm konularda kullanıldı ını belirtirken; 6 ki i ise yeni program içersinde
proje çalı malarının i levsel bir kullanıma sahip oldu unu ifade etmi tir.
Ö retmenlerden 8 ki i (%57.1) yeni sosyal bilgiler ö retim programı
içerisinde proje çalı malarının tüm konularda kullanıldı ını belirtmi tir. Bu
dü ünceyi savunan ö retmenlerden bazılarının görü leri
öyle
açıklanabilir:
‘Kademeli olarak de i tirilen ilkö retim müfredat programlarında amaç
ezberci anlayı tan kurtararak, bilgi hamallı ını bırakmak, dü ünebilen,
sorgulayabilen, ele tirebilen, bilgiyi bulmayı, kullanmayı, olgulardan yeni yapılar
üretmeyi ba arabilen bireyler yeti tirmektir. Bu ba lamda yeni sosyal bilgiler
programında proje tabanlı e itim-ö retim çalı malarına büyük önem verilmi tir.
Ben programın uygulayıcısı olarak programa baktı ımda proje çalı malarının
hemen her konuda uygulanabilece ini görüyorum. Yani sosyal bilgiler içerisinde
yer alan tarih, co rafya ve vatanda lık bilgisi konularında program içerisinde proje
örneklerinin oldu unu biliyorum’ (Ö retmen Ç). ‘Yeni sosyal bilgiler ö retim
programı, proje çalı malarının ön planda tutuldu u ve öncelik verildi i bir yapıya
sahiptir. Programa balkıdı ında tüm konularda proje çalı malarından
yararlanıldı ı göze çarpmaktadır. Özellikle tarih, co rafya ve vatanda lık bilgisi
konularında proje çalı malarının a ırlıkta oldu u görülmektedir’ (Ö retmen ).
Mülakata katılan ö retmenlerden 6 ki i (%42.9) ise yeni sosyal
bilgiler ö retim programı içerisinde proje çalı malarının i levsel bir
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görü leri u ekilde ifade edilebilir:
‘Bilimsel ara tırmaların hız kazandı ı 21. yüzyılda artık bir eyler
bilmekten çok bilgiye ula mak ve sorunlara çözüm bulmak önem kazanmı tır.
Birçok bilim adamı artık zekâyı problemlere hızlı çözümler getirebilmek diye
tanımlamaktadır. te yeni sosyal bilgiler ö retim programı ö rencilere bunu
kazandırmak istemi tir. Zaten programın temel felsefesi üst düzey zihinsel
becerilere sahip (analiz, sentez, de erlendirme) ö renciler ve nesiller yeti tirmektir.
Dolayısıyla yeni programda proje çalı malarına çok önemli bir görev yüklenmi tir.
Program projelerin amacına uygun bir ekilde gerçekle tirilmesini, proje
konularının ö rencilerin i lerine yarayacak biçimde düzenlenmesini, di er bir
ifadeyle daha i levsel olmasını önermektedir’ (Ö retmen F). ‘Yeni programda eski
programda olmayan proje çalı malarına çok büyük önem verildi ini dü ünüyorum.
Programa baktı ımızda da bunu görüyoruz. Programda ö retmenlere proje
çalı masının ne oldu u ve nasıl uygulanaca ıyla ilgili önemli bilgilere yer
veriliyor. Projelerin i levsel ve etkili olarak kullanıldıklarında daha yararlı
oldukları belirtiliyor. Proje çalı malarının amacına uygun ve etkili olarak
kullanıldı ında ö rencilerin derse kar ı tutumlarını olumlu yönde etkileyece i ve
ö rencilerin yaratıcılıklarını geli tirilebilece i belirtiliyor’ (Ö retmen K).
“2. Proje Çalı maları Dersinize Ne Gibi Katkılar Sa lamaktadır?”
Sorusunun Analizi:
Tablo 3: Proje Çalı malarının Sosyal Bilgiler Dersine Katkılarıyla lgili Ö retmen
Görü leri
Frekans (f)

Yüzde (%)

Ara tırma Becerisi
Kazandırma

Cevap Türleri

5

35.7

Kalıcı Ö renme

4

28.6

birli ine Dayalı
Ö renme

3

21.4

Katkısı Yok

2

14.3

14

100

Toplam

Mülakatın ikinci sorusunda ö retmenlere proje çalı malarının
derslerine katkısının ne oldu u sorulmu tur. Tablo 3 incelendi inde
ö retmenlerden 5 ki inin proje çalı malarının ö rencilere ara tırma becerisi
kazandırdı ını, 4 ki inin kalıcı ö renmeyi sa ladı ını, 3 ki inin i birli ine
ö renmeyi gerçekle tirdi ini belirttikleri görülmektedir. Buna kar ın
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katkısının olmadı ını söyledikleri tablodan anla ılmaktadır.
Ö retmenlerden 5 ki i (%35.7) sosyal bilgiler dersinde proje
çalı maları kullanıldı ında ö rencilerin ara tırma becerisi kazandıklarını
belirtmi tir. Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri öyle açıklanabilir:
‘Proje çalı malarıyla ö renciler bir konuyu nasıl ara tıracaklarını, bilgiye
nasıl ula acaklarını ve ula tıkları bilgiyi nasıl düzenleyeceklerini ö reniyorlar.
Ayrıca bu çalı malar sayesinde ele tirel dü ünme, farklı bakı açısı kazanma gibi
becerileri de kazanmı oluyorlar. Bu durum da do al olarak sosyal bilgiler dersini
renklendiriyor ve derse ayrı bir hava katıyor’ (Ö retmen H). ‘Sosyal bilgiler
dersinde ö renciler proje yaparak bilgiyi bulmayı, kullanmayı ve basit düzeyde
olgulardan yola çıkarak analiz ve sentez yapabilmeyi ö reniyorlar. Kısaca
ara tırma becerisini kazanıyorlar. Böylelikle ö renciler süreçte etkin olarak yer
alıyorlar. Bir eyler ba ardıklarını hissettiklerinde de mutlu oluyorlar, kendilerine
güven duyguları geli iyor ve dersi daha çok seviyorlar’ (Ö retmen ).
Mülakata katılan ö retmenlerden 4 ki i (%28.6) ise sosyal bilgiler
dersinde proje çalı ması yapılmasının ö rencilerde kalıcı ö renmeyi
sa ladı ını vurgulamı tır. Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri u
ekilde ifade edilebilir:
‘Yeni sosyal bilgiler programının ba lıca amaçlarından biri ö rencilerde
kalıcı ö renmeyi sa lamaktır. Bu ba lamda biz ö retmenlerden sosyal bilgiler
dersinde proje çalı malarının mutlaka uygulanması istenmektedir. Ben
yaptırdı ım proje çalı malarının üzerinden 2-3 hafta geçtikten sonra ö rencilerime
yaptıkları projeyle ilgili çe itli sorular sorarım. Aldı ım cevaplar bana ö rencilerin
proje çalı masında yaptıkları i leri ve ö rendikleri bilgileri unutmadı ını, büyük
oranda hatırladı ını gösteriyor’ (Ö retmen E). ‘Bilindi i gibi insan yaptı ını daha
zor unutmaktadır. Yapılan projeler sayesinde dersin amaçlarına daha güzel bir
ekilde ula ılmakta ve hedeflenen davranı ın kalıcı olması sa lanmaktadır’
(Ö retmen A).
Ö retmenlerden 3 ki i (%21.4) sosyal bilgiler dersinde proje
çalı maları sayesinde ö rencilerin i birli ine dayalı ö renme becerilerinin
geli ti ini söylemi tir. Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri öyle
açıklanabilir:
‘Proje çalı malarında benim gözlemledi im en büyük olumlu taraf
ö rencilerin birlikte i yapabilme yeteneklerinin geli mesidir. Ben ö rencilerimden
proje çalı malarını genellikle gruplar halinde yapmalarını istiyorum. Böylelikle
ö renciler birlikte i yapabilme becerisi kazanıyorlar, birbirlerinin görü lerinden
yararlanıyorlar, birbirleriyle tartı mayı ve anla mayı ö reniyorlar ’ (Ö retmen D).
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proje çalı malarını en çok grup halinde yaptırdı ım için ö renciler bir i i birlikte
yapma yeteneklerini geli tiriyorlar. yi puanı da kötü puanı da birlikte arıyorlar.
Birbirlerinin zeka, ilgi ve yeteneklerinden özgün bir çalı ma ortaya çıkarıyorlar ve
bu çalı malarını sınıfta di er arkada larıyla payla ıyorlar’ (Ö retmen I).
Mülakata katılan ö retmenlerden 2 ki i (%14.3) ise sosyal bilgiler
dersi içerisinde yaptırılan proje çalı malarının derse herhangi bir katkısı
olmadı ına dikkat çekmi lerdir. Bu ö retmenlerden görü leri öyledir:
‘Görev yaptı ım bölgenin e itim seviyesinin dü ük olması do al olarak
proje çalı malarını nicelik ve nitelik açısından etkiliyor. Yapmı oldu um
gözlemler ö rencilerin proje çalı malarında özgün bir eyler ortaya koymadı ını
gösteriyor. Açıkçası benim dersime bugüne kadar fazla da bir katkısı olmadı ını
dü ünüyorum. Bu yüzden de ö rencilere daha çok performans ödevi veriyorum’
(Ö retmen C). ‘Çalı tı ım bölgenin (Güneydo u Anadolu) durumunu, ö renci ve
velilerin ilgisini ve meslekte daha ilk yıllarda olu umu göz önünde bulundurursak,
pek de bir katkı yaptı ını söyleyemem. Hatta gereksiz bir yük olu turdu unu bile
söyleyebilirim. Çünkü ö renciler yaratıcılıklarını kullanamıyor ve çalı ma ödeve,
ödev de internetten alınan bir çıktıya dönü üyor’ (Ö retmen G).
“3. Proje Konularını Nasıl Belirliyorsunuz?” Sorusunun Analizi:
Tablo 4: Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Proje Konularını Belirlerken Dikkat Ettikleri
Hususlar
Cevap Türleri

Frekans (f)

Yüzde (%)

Ö retim Programı

5

35.7

Ö renci Özellikleri

4

28.6

Çevresel Ko ullar

3

21.4

Zümre Ö retmenleriyle
birli i

2

14.3

14

100

Toplam

Sosyal bilgiler ö retmenlerinin proje konularını belirlerken dikkat
ettikleri hususlarla ilgili bilgilere Tablo 4’te yer verilmi tir. Buna göre
ö retmenlerden 5 ki i ö retim programını, 4 ki i ö renci özelliklerini, 3 ki i
çevresel ko ulları ve 2 ki i de zümre ö retmenleriyle i birli ini dikkate
aldı ını söylemi tir.
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programı do rultusunda hareket ettiklerini belirtmi tir. Bu dü ünceyi
savunan ö retmenlerden bazılarının görü leri öyle açıklanabilir:
‘Sizin de bildi iniz gibi Milli E itim’de en büyük esas ö retim programına
ba lı kalmaktır. Bu nedenle ben proje konularını belirlerken sosyal bilgiler ö retim
programında yer alan ve günlük ya amda sıkça kar ıla ılabilecek konuları
seçiyorum. Örne in, kuralların hayatımızdaki önemi, demokrasiyi özümsemek ve
davranı haline getirmek gibi…’ (Ö retmen B). ‘Proje konularını ö retim
programında yer alan konular içerisinden seçiyorum. Bazen ö rencilere konuyu
ben veriyorum, bazen de ö rencilerin ö retim programında yer alan konularla
ba lantılı olmak ko uluyla kendilerinin istedikleri konuyu seçmelerine izin
veriyorum’ (Ö retmen J).
Mülakata katılan ö retmenlerden 4 ki i (%28.6) proje konularını
belirlerken ö renci özelliklerini dikkate aldıklarını vurgulamı tır. Bu
ö retmenlerden bazılarının görü leri u ekilde ifade edilebilir:
‘Ben proje konularını belirlerken ö renci özelliklerini daha çok
önemsiyorum. Çünkü projeyi yapacak ve bilgi kazanacak olanlar ö renciler. Proje
konularını belirlerken özellikle ö rencinin ilgi ve yeteneklerine, ö renci zekâ
sevilerine, ö rencinin konunun gere ine inanıp inanmadıklarına dikkat etmeye
çalı ıyorum’ (Ö retmen ). ‘Proje konularını belirlerken ö renci özelliklerine çok
dikkat etti imi dü ünüyorum. Çünkü ö rencilerin zeka, ilgi, istek ve ihtiyaçları
hem projenin güzel bir ekilde yapılmasında hem de kalıcı bilginin ö renilmesinde
büyük rol oynuyor’ (Ö retmen E).
Ö retmenlerden 3 ki i (%21.4) proje konularını belirlerken çevresel
ko ulları ön planda tuttuklarını söylemi tir. Bu görü ü savunan
ö retmenlerden bazılarının ifadeleri öyledir:
‘Ben çevresel ko ulları dikkate alarak proje konusu belirlemeye gayret
gösteriyorum. Çünkü benim görev yaptı ım yerde do ru dürüst bir kütüphane bile
yok. Ö rencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri çok dü ük. Aileleri onları çok sa lıklı
ekilde yönlendiremiyor. Bu nedenlerden dolayı genellikle daha basit ve
ö rencilerin daha kolay yapabilece i proje konuları seçmeye özen gösteriyorum’
(Ö retmen Ç). ‘Proje çalı malarını belirlerken hiç ku kusuz çevresel faktörleri daha
çok dikkate alamam gerekiyor. Görev yaptı ım bölgenin sosyo- ekonomik ve
kültürel düzeyi çok dü ük seviyede. Bu durum do al olarak yaptırdı ımız proje
çalı malarına da yansıyor. Ö rencilere çok üst düzey bili sel duyu sal ve
psikomotor beceriler kazandıracak projeler yerine daha kolay yapabilecekleri adet
yerine bulsun türden projeler yaptırmak zorunda kalıyorum. Kısaca proje
konularını belirlerken konuların çevre artlarına uygun, kolay hazırlanabilir ve az
masraflı olmasına dikkat ediyorum diyebilirim’ (Ö retmen C).
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belirlerken zümre ö retmenleriyle i birli ine giderek birlikte karar
aldıklarını ifade etmi tir. Bu ö retmenlerin görü leri öyle belirtilebilir:
‘Proje konularını belirlerken di er zümre ö retmeni arkada larımla
i birli i yapıyoruz. Ö retim programı, ders kitapları ve interneti tarayarak çe itli
konular belirliyoruz. Daha sonra bu konular içerisinden seçim yaparak konuları
belirlemi oluyoruz. Sonuçta di er ö retmenlerle i birli i içerisinde bilgi payla ımı
yaparak daha güzel ve ö rencilere daha faydalı projeler yaptırıyoruz’ (Ö retmen I).
‘Proje konularını belirlerken zümre ö retmenleriyle i birli i yapıyorum. Görev
yaptı ım okulda sosyal bilgiler ö retmeni olarak toplam üç ki iyiz. Ö retmen
arkada larla zaman zaman bir araya gelip proje, performans ödevi gibi çalı malarla
ilgili fikir alı veri inde bulunuyor ve fikir birli ine vardı ımız konuları ö rencilere
proje ve performans ödevi olarak veriyoruz’ (Ö retmen K).
“4. Yaptırdı ınız Projelerin çeri i Genellikle Hangi Alanlarda
Yo unla ıyor?” Sorusunun Analizi:
Tablo 5: Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Yaptırdıkları Projelerin Yo unla tı ı Alanlar
Cevap Türleri

Frekans (f)

Yüzde (%)

Güncel Olaylar

7

50.0

Vatanda lık

5

35.7

Tarih-Co rafya

2

14.3

Toplam

14

100

Mülakatın dördüncü sorusunda ö retmenlere yaptırdıkları
projelerin yo unla tı ı alanlar sorulmu tur. Ö retmenlerin bu soruya
verdikleri cevaplar Tablo 5’te açıklanmı tır. Buna göre ö retmenlerden 7
ki i güncel olaylar, 5 ki i vatanda lık ve 2 ki i ise tarih-co rafya
konularında projeler yaptırdıklarını ifade etmi tir.
Ö retmenlerden 7 ki i (%50) ö rencilerine genellikle güncel
olayların yo unlukta oldu u alanlarla ilgili proje yaptırdıklarını
belirtmi tir. Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri öyle açıklanabilir:
‘Ben ö rencilerime genellikle günlük hayatlarında kar ıla tıkları sorunları
çözebilmelerine yardımcı olabilece ini dü ündü üm konularda proje
yaptırtıyorum. Çünkü e itim-ö retimin asıl amacının bireyi hayat hazırlamak
oldu unu iddetle savunanlardan biriyim. Bu noktada i e yarar ve okul dı ı
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(Ö retmen J). ‘Ö rencilerime genellikle proje konularını küresel ısınma, kırımkongo kanamalı ate i, çevre kirlili i gibi günlük hayatta kar ıla tıkları, basın-yayın
organlarında sıkça yer alan konular arasından seçiyorum. Çünkü hayat bir süreç
ve sadece okuldan ibaret de il. Zaten bana göre okul da bir amaç de ildir, aksine
okul insanı hayata hazırlayan bir araçtır. Bu nedenle ö rencilere proje konuları
verilirken konuların onların günlük ya amıyla birebir ba lantılı olmasına,
konuların popüler ve içinde ya anılan an itibariyle gündemde olmasına dikkat
edilmesi gerekti ini dü ünüyorum’ (Ö retmen K).
Mülakata katılan ö retmenlerden 5 ki i (%35.7) ö rencilerine
genellikle vatanda lıkla ilgili konularda proje çalı ması yaptırdıklarını
söylemi tir. Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri u ekilde ifade
edilebilir:
‘Ö rencilerime genellikle vatanda lıkla ilgili konularda proje çalı ması
yaptırıyorum. Sosyal bilgilerin bir amacının iyi vatanda yeti tirme oldu u dikkate
alarak ö rencilerime demokrasi, insan hakları, toplum hayatında uyulması gereken
kurallar gibi çe itli konularda proje çalı maları yaptırıyorum (Ö retmen ).
‘Ö rencilere yaptırdı ım projelerin içeri i genellikle vatanda lık bilgisi alanında
yo unla ıyor. Ö rencilere toplumsal uzla ma ve barı ın ön artlarından biri olarak
görüler demokrasi, insan hakları, toplumsal kurallar, saygı, sevgi, yardımla ma,
ben ve ötekiden arınık olma gibi iyi vatanda ta bulunması gereken özellikleri
kazandırmaya yönelik proje çalı maları yaptırıyorum’ (Ö retmen G).
Ö retmenlerden 2 ki i (%14.3) ise ö rencilerine genellikle tarih ve
co rafya konularıyla ilgili olarak proje yaptırdıklarını belirtmi tir. Bu
ö retmenlerin görü leri öyle açıklanabilir:
‘Ö rencilere genellikle tarih ve co rafya konuları a ırlık olan projeler
yaptırıyorum. Tarihi olaylar, tarihteki önemli ahsiyetler, yurdumuzun bölgeleri ve
özellikleri, ülkemizde yapılan be eri ve ekonomik faaliyetler gibi konularda
ö rencilere proje çalı maları yaptırıyorum. Çünkü bana göre ö rencilerin geçmi gün ve gelecek çizgisinde iyi bir dünya görü üne sahip olmaları için geçmi lerini
ve ya adıkları ülkelerini bilmeleri en önemli gereklerden biridir’ (Ö retmen ).
‘Ben ö rencilerime genellikle tarih ve co rafya konularının a ırlıkta oldu u
projeler yaptırıyorum. Çünkü bana göre sosyal bilgiler ders içeri inin en önemli iki
aya ını tarih ve co rafya konuları olu turuyor. Ayrıca tarih konuları ö rencilere
kimlik ve aidiyet duygusunu, co rafya konuları ise yurt sevgisini a ılıyor’
(Ö retmen I).
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Proje
Çalı maları
Yaptırırken
Kar ıla ıyorsunuz?” Sorusunun Analizi:

Hangi

Sorunlarla

Tablo 6: Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Proje Çalı maları Yaptırırken Kar ıla tıkları
Sorunlar
Cevap Türleri

Frekans (f)

Yüzde (%)

Çevresel Ko ullardan Kaynaklanan
Sorunlar

6

42.9

Ö rencilerden Kaynaklanan Sorunlar

5

35.7

Ö retim Programından Kaynaklanan
Sorunlar

2

14.3

Ö retmenden Kaynaklanan Sorunlar

1

7.1

Toplam

14

100

Mülakatın be inci sorusunda ö retmenlere proje çalı maları
yaptırırken kar ıla tıkları sorunların neler oldu uyla ilgili bir soru
yöneltilmi tir. Ö retmenlerin soruya verdikleri cevaplar Tablo 6’da ele
alınmı tır. Buna göre ö retmenlerden 6 ki i çevresel ko ullardan
kaynaklanan sorunlar ya adıklarını, 5 ki i ö rencilerden kaynaklanan
sorunlarla kar ıla tıklarını, 2 ki i ö retim programından kaynaklanan
sorunlarla yüz yüze geldiklerini ve 1 ki i ö retmenden di er bir anlatımla
kendinden kaynaklanan sorunlar ya adı ını belirtmi tir.
Ö retmenlerden 6 ki i (%42.9) proje çalı maları yaptırırken çevresel
ko ullardan kaynaklanan sorunlarla u ra tıklarını ifade etmi tir. Bu
dü ünceyi savunan ö retmenlerden bazılarının görü leri
öyle
açıklanabilir:
‘Proje çalı malarında en büyük sorunu çevresel ko ullar konusunda
ya ıyorum. Özellikle okulun ve çevrenin kaynak ve materyal eksikli i kar ıla tı ım
en büyük sorunların ba ında geliyor. Okulun tam donanımlı bir kütüphanesi ve
internet a ı yok. Bu durum da ö rencilerin ara tırmalarını olumsuz yönde
etkiliyor. Bu ba lamda ö renciler kaynak taramasında sıkıntı ya ıyorlar ve konuyla
ilgili bilgiye ula amadıklarından ikâyet ediyorlar. Bu durum da ö renciler
ba aramama duygusuna kapılıyor ve ö rencilerin motivasyonları da olumsuz
yönde etkileniyor’ (Ö retmen D). ‘Proje çalı maları sırasında çevresel etmenlerin
ö rencilerimi ve beni olumsuz yönde etkiledi i kanaatindeyim. Bir defa bizim için
en büyük engel ö renci velileridir. Veliler yeni müfredatı bilmedikleri için,
ö rencilere verilen görevleri de bo i olarak dü ünüyorlar. Ayrıca görev yaptı ım
yer itibariyle, geçim kaynaklarının ba ında hayvancılık geldi i için, çocukların bo
zamanı da neredeyse yok diyebiliriz. Ö renciler bo zamanlarında ailelerine
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zamanı da yok’ (Ö retmen H).
Mülakata katılan ö retmenlerden 5 ki i (%35.7) proje çalı maları
sürecinde ö rencilerden kaynaklanan sorunlarla kar ıla tıklarını
vurgulamı tır. Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri u ekilde ifade
edilebilir:
‘Proje çalı maları yaptırırken genellikle ö rencilerden kaynaklanan
sorunlarla u ra ıyorum. Bu durum genellikle ö rencinin konuyu anlayamaması
veya bekledi im performansı gösterememesi eklinde ortaya çıkıyor. Örne in
ö renciden çevre sorunlarına yönelik olarak orijinal çözümler üretmelerini
istiyorum. Fakat ö renciler çevre sorunlarının nedenlerini ara tırıp geliyorlar yada
ba kalarına ait çözüm yollarını getiriyorlar. Tabii bunda görev yaptı ım yerin
ta ra olması da etkili. Çünkü birçok ö renci internet, kitap v.b kaynaklardan çok
uzak’ (Ö retmen F). ‘Proje çalı maları sırasında en çok ö rencilerin sorunlarıyla
u ra mak zorunda kalıyorum. Bazen grup olarak verilen proje çalı malarında grup
içi i bölümü i lemeyebiliyor; projede daha çok çalı kan ö rencinin ya da daha fazla
sorumluluk duygusuna sahip ö renci/ö renciler inisiyatifi eline alıyor. Bazen
ö renciler internetten ödevi aynen indirebiliyor veya kaynaklardaki bilgileri hiç
de i tirmeden getirip sunabiliyorlar. Bazen kaynak taramasını yeterli olarak
yapmayabiliyorlar. Buna ilaveten ö renciler projeye kar ı ilgisiz de olabiliyorlar’
(Ö retmen ).
Ö retmenlerden 2 ki i (%14.3) proje çalı maları yaptırırken ö retim
programından kaynaklanan sorunlar ya adıklarını belirtmi tir. Bu görü ü
savunan ö retmenler unları ifade etmi lerdir:
‘Proje çalı maları yaptırırken kar ımıza çıkan sorunlardan en önemlisinin
ö retim programından kaynaklandı ını dü ünüyorum. Her ne kadar ö retim
programı yenilenmi olsa da konu yo unlu unun aynen devam etti ini
dü ünüyorum. Bu durumun proje çalı malarına yansıması ise öyle oluyor. Ben
genellikle programı yeti tirme gayreti içerisine giriyorum. Dolayısıyla vermi
oldu um proje konularıyla ilgili olarak ö rencilerin neler yaptı ını tam olarak
takip edemiyorum. Ayrıca ö renciler de derslerle ilgili olarak verdi imiz ödevleri
yeti tirmeye çalı tıkları için proje çalı malarına yeterince vakit ayıramadıklarından
ikâyet ediyorlar’ (Ö retmen J). ‘Proje çalı maları yaptırırken ö retim
programından kaynaklanan sorunlar ya ıyorum. Ö retim programı bizden hem
ödev vermemizi, hem performans ödevi yaptırmamız, hem proje çalı ması
gerçekle tirmemizi, hem de sınav yapmamızı istiyor. Biz ise e itim-ö retim yılının
1/3’ünün tatillerle geçti i bir ülkede tüm bunları yapamıyoruz veya yapsak da
birini tam di erini yarım bırakıyoruz’ (Ö retmen G).
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sırasında ö retmenden di er bir anlatımla kendinden kaynaklanan
sorunlarla kar ıla tı ını söylemi tir. Bu ö retmenin görü ü öyledir:
‘Proje çalı malarının önündeki en büyük engelin kendim oldu unu
dü ünüyorum. Ben ilkö renim, ortaö renim ve yüksekö renim hayatım boyunca
hiç proje yapmadım. Proje çalı ması nasıl yapılır, onu da bilmiyorum. nternetten
veya konuyla ilgili ba vuru kaynaklarından da yeterince ö renebildi imi
dü ünmüyorum. Zaten hizmet içi e itimde de böyle konular uygulamalı olarak
ö retilmiyor. Kısaca ben ö rencilerime proje ödevi veriyorum; fakat proje
çalı malarının gerek hazırlama ve uygulama gerekse de de erlendirme
a amalarında nelerin yapılaca ını tam olarak bilmiyor ve ö rencilerimi de do ru
olarak yönlendiremiyorum. Ayrıca i yüküm çok fazla ve okulda ders dı ında
herhangi bir zaman geçirecek ko ulların olmaması dolaysıyla ö renci çalı malarıyla
da yeterince ilgilenemiyorum’ (Ö retmen I).
“6. Proje Hazırlama Sürecinde
Yapıyorsunuz?” Sorusunun Analizi:

Ö retmen

Olarak

Tablo 7: Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Proje Çalı maları Sırasında Yaptıkları
Cevap Türleri

Frekans (f)

Yüzde (%)

Rehberlik

10

71.4

Süreci Birlikte Yönetme

4

28.6

14

100

Toplam

Neler
ler

Mülakatın be inci sorusunda ö retmenlere proje hazırlama
sürecinde neler yaptıkları sorulmu tur. Ö retmenlerin soruya verdikleri
cevaplar Tablo 7’de açıklanmı tır. Buna göre ö retmenlerden 10 ki i proje
hazırlama sürecinde rehberlik yaptı ını belirtirken, 4 ki i ise süreci
ö rencilerle birlikte yönetti ini ifade etmi tir.
Ö retmenlerden 10 ki i (%71.4) proje hazırlama sürecinde
ö rencilere rehberlik yaptı ını söylemi tir. Bu ö retmenlerden bazılarının
görü leri öyle açıklanabilir:
‘Ö rencilere rehberlik yapıyorum. Onlara sık sık çalı malarının ne
a amada oldu unu ve zorlandıkları yerde benden yardım alabileceklerini
söylüyorum. Ö rencilere çalı malarının ba arılarına göre peki tireç veriyorum
(aferin o lum eklinde ifadelerle, sınıf ve okul panosunda o çalı maları sergileyerek
vb.). Ö rencilerden gerekli gördü üm yerleri düzeltmelerini istiyorum. Proje
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yardımcı olmaya çalı ıyorum’ (Ö retmen B). ‘Proje hazırlama sürecinde
ö rencilere rehberlik yapıyorum. Proje çalı malarının nasıl yapılaca ıyla ilgili
olarak önceden e itim almadı ım için sürecin uygulanma eklini sosyal bilgiler
ö retim programı ile ö retmen kılavuz kitaplarında belirtildi i ekilde uygulamaya
gayret ediyorum. Bu nedenle ö rencilere de sosyal bilgiler ö retim programında ve
çalı ma kitaplarında yer alan konularla ilgili proje yaptırıyorum. Ö rencilere
verdi im konularla ilgili açıklamalar yapıyorum. Proje çalı malarıyla ilgili olarak
istedikleri zaman gelip danı abileceklerini söylüyorum. Ö rencilere arada bir
hatırlatmalar yapıyorum. Bazen de bilimsel ara tırmanın basamaklarını sınıflarda
anlatarak, çalı malarını yaparken bu basamaklara dikkat etmeleri gerekti ini
söylüyorum ’ (Ö retmen J). ‘Proje hazırlama sürecinde ö rencilere rehberlik
yapıyor, onları yönlendiriyorum. Öncelikle konuları belirliyor ve daha sonra
bunları ö rencilere duyuruyorum. Ö rencilere ödevin formatı ile ilgili bilgiler
veriyor ve verdi im bilgileri not almalarını istiyorum. Sonrasında hangi
kaynaklardan yararlanabilirler bunu anlatıyorum. Ö renciler ödevlerini yava
yava getirirken de gelen ödevlerin güzel kısımlarını ö rencilere göstererek böyle
olması gerekti ini söylüyorum. Hataların ise u ekilde telafi edilebilece ini
söyledikten sonra ödevi ö renciye geri veriyorum, ö renci de düzeltip geri
getiriyor. Yani geri dönüt vererek do ruya ula malarını sa lıyorum’ (Ö retmen
A).
Mülakata katılan ö retmenlerden 4 ki i (%28.6) ise proje hazırlama
sürecinde ö rencilerle birlikte süreci yönetti ini vurgulamı tır. Bu
ö retmenlerden bazılarının görü leri u ekilde ifade edilebilir:
‘Öncelikle proje hazırlama sürecini birlikte yürütüyoruz. Öncelikle
ö retim programına ba lı kalmak kaydıyla ö rencilerle birlikte konuları
belirliyoruz. Daha sonra konuları tahtaya yazıyor ve demokratik yollarla
ö rencilerin proje konularının da ıtımını yapıyoruz. Ö rencilerle birlikte proje
hazırlama ve teslim etme sürecine dair kuralları belirleyip ö rencilere
belirledi imiz kuralları dikte ettiriyorum. Takip eden süreçte hangi konuyu nerede
bulabileceklerine dair bilgi veriyorum. Ders içi ve ders dı ında ö rencilerle
çalı malarıyla ilgili fikir alı -veri inde bulunuyorum’ (Ö retmen D). ‘Proje
hazırlama sürecini ö rencilerle birlikte ekillendiriyorum. Ö rencilerle birlikte
konuları ve takip edece imiz süreci planlıyoruz. Süreç içerisinde elimden geldi i
kadarıyla ö rencilere geni bir zaman süreci tanıyorum ve çalı malarını iki haftada
bir takip etmeye çalı ıyorum. Yararlanacakları kaynaklar, konuların nasıl ele
alınaca ı ve nelerin üzerinde daha çok durulaca ı vb konularda ö rencilere yol
göstermeye ve daha farklı olarak neler yapılabilece i konusunda süreç içerisinde
beyin fırtınası yapmaya çalı ıyoruz. Bu sayede ö rencilerin daha özgün eyler
yaratmasını sa lamaya çalı ıyorum. Ö rencilere bireysel yada grupla çalı ma
serbestli i ve konu belirleme serbestli i tanıyorum. Çalı malarını yakından takip
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olmaya çalı ıyorum.’ (Ö retmen E).
“7. Proje Hazırlama Sürecine Ö renci Ailelerinin Katkısı Nedir?”
Sorusunun Analizi:
Tablo 8: Proje Hazırlama Sürecinde Ö renci Ailelerinin Yaptıkları
Cevap Türleri
Hiçbir Katkıları Yok
Projeyi Kendileri
Yapma
Çocuklarına Yardımcı
Olma
Toplam

Frekans (f)

Yüzde (%)

8

57.1

4

28.6

2

14.3

14

100

ler

Mülakatın yedinci sorusuyla ilgili bilgilere Tablo 8’de yer
verilmi tir. Buna göre ö retmenlerden 8 ki inin proje hazırlama sürecinde
ailelerin herhangi bir katkısı olmadı ını, 4 ki inin projeyi ailelerin
hazırladı ını ve 2 ki inin ise proje hazırlama süreci içerisinde ailelerin
çocuklarına yardımcı oldu unu ifade ettikleri görülmektedir.
Ö retmenlerden 8 ki i (%57.1) proje hazırlama sürecinde ailelerin
ö rencilere herhangi bir katkısının olmadı ını belirtmi tir. Bu
ö retmenlerden bazılarının görü leri öyle açıklanabilir:
‘Proje hazırlama sürecine ailelerin hiçbir katkısı yok diyebilirim. Bize
yıllardır e itim-ö retimin temellerinden biri de ailedir diye söyleyip duruyorlar.
Ancak burada durum hiç de öyle de il. Aileler bırakın proje sürecine yardım
etmeyi, veli toplantılarına bile gelmiyorlar. Onlar gelmeyince biz gidip veliyle
diyalog kuralım diyoruz bu defa da bazı aileler bizi evlerine kabul etmiyorlar. Hatta
okulda hafta sonları kurs verip onların yeti melerine katkıda bulunmak amacıyla 67 ve 8. sınıflardan toplam 80 ö rencime zamanımı ayırdım, ama gel gör ki velilerin
hı mına u radım. Veliler kendi i lerinin yarım kaldı ı ve çocuklardan i gücü
açısından faydalanamadıkları gerekçesiyle çocuklarını kursa göndermediler’
(Ö retmen C). ‘Proje hazırlama sürecine ailelerin herhangi bir katkısı oldu unu
dü ünmüyorum. Çünkü bulundu um bölgenin sosyo-ekonomik durumu iyi de il
ve insanların e itim düzeyi de çok dü ük. Bu nedenle veliler bizim verdi imiz proje
ve ödevlerin öneminin farkında de il. Dolayısıyla ö rencileri te vik edeceklerine
“bu da neymi , ben ne anlarım, bunlar bo eyler, bir sürü masraf” gibi sözlerle
ö rencilerin motivasyonlarını da dü ürüyorlar’ (Ö retmen Ç).
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yerine ailelerinin hazırladı ını vurgulamı tır. Bu ö retmenlerden
bazılarının görü leri u ekilde ifade edilebilir:
‘Bazı aileler projeleri kendileri yapıyor maalesef. Bu durumu ö rencilerimi
iyi tanıdı ım için ben hemen anlıyorum ve projeyi nasıl yaptı ını ö renciye
soruyorum. Aileler çocuklarının projelerini yaparak onlara yardımcı olduklarını ve
çocuklarının iyi not alaca ını dü ünüyorlar; fakat yanılıyorlar. Biz bu projeleri
ö renciler yaparak-ya ayarak ö rensinler, bir problem çözme alı kanlı ı
kazansınlar diye yaptırıyoruz. Ancak aileler bu tavır ve davranı larıyla süreci
sabote ediyorlar, çocuklarına iyilik yerine kötülük yapıyorlar’ (Ö retmen K).
‘Benim ö rencilerimin aileleri projeleri kendileri yaparak sürece katılıyorlar.
Geçenlerde ö rencimin bir tanesine getirdi i projeyi kimin yaptı ını sordum.
Ö rencim kekelemeye ba ladı. Daha sonra neden ailesine veya evdeki büyüklerine
yaptırdı ını sordum. Ö rencim de aslında bu projeyi kendisinin yapmayı
istedi ini, ancak evdeki büyüklerinin kendi fikrini (ö rencinin) be enmediklerini ve
projeyi ailesinin kendi fikirleri do rultusunda yaptıklarını, ona da sadece yazma i i
dü tü ünü söyledi’ (Ö retmen ).
Ö retmenlerden 2 ki i (%14.3) ise proje hazırlama sürecinde
ailelerin çocuklarına yardımcı oldu unu söylemi tir. Bu görü ü savunan
ö retmenlerden bazılarının dü ünceleri öyle açıklanabilir:
‘Proje hazırlama sürecinde ailelerin çocuklarına büyük bir fedakârlıkla
yardımcı olduklarını dü ünüyorum. Gerek yaptı ımız veli toplantıları gerekse
ö rencilerin beyanları benim dü üncemi do ruluyor. Ben anslı bir ö retmenim.
Benim veliler çocuklarıyla oldukça iyi ilgileniyor; benimle ileti imleri gayet iyi ve
çocuklarıyla ilgili sorunlarını benimle payla ıyorlar. Dolayısıyla proje
çalı malarında da çocuklarını yönlendirme adına anlayamadıkları konu ve
durumları benimle payla ıyorlar. Böylelikle çocuklarını do ru bir ekilde
yönlendiriyorlar’ (Ö retmen D). ‘Benim velilerim proje hazırlama sürecine dolaylı
olarak katılıyorlar. Yani veliler çocuklarına her türlü konuda yardımcı oluyorlar.
Proje çalı malarına çocuklarına maddi ve manevi yönden destek oluyorlar.
Ö rencilere neler yapabilece iyle ilgili olarak fikir veriyorlar, yaptıkları çalı maları
takip ediyorlar. Zaman zaman benimle fikir alı veri inde bulunuyorlar. Bu durum
da ö rencilerimin çalı ma iste ini artırıyor ve onların kendine güveni ile i
ba arma iste ini olumlu yönde etkiliyor’ (Ö retmen E).
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Analizi:
Tablo 9: Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Proje Çalı malarını De erlendirme Ölçütleri
Cevap Türleri

Frekans (f)

Yüzde (%)

Ölçekle

11

78.6

Kendi Belirledi im
Ölçütlerle

3

21.4

14

100

Toplam

Mülakatın sekizinci ve son sorusunda ö retmenlere proje
çalı malarını nasıl de erlendirdikleri sorulmu tur. Ö retmenlerin bu
soruya verdikleri cevaplar Tablo 9’da gösterilmi tir. Buna göre
ö retmenlerden 10 ki i bir ölçek yardımıyla de erlendirme yaptı ını
belirtirken, 3 ki i ise kendi belirledi i ölçütlere göre de erlendirme
yaptı ını ifade etmi tir.
Ö retmenlerden 11 ki i (%78.6) ö rencilerin hazırladı ı projeleri
ölçekler yardımıyla de erlendirdi ini söylemi tir. Bu ö retmenlerden
bazılarının görü leri öyle açıklanabilir:
‘Ö rencilerimin hazırladı ı projeleri ö retim programı ve ö retmen
kılavuz kitabın verilen ölçekler yardımıyla de erlendiriyorum. Bunu yanı sıra
ö rencilerin yapmı oldu u projelerin özgünlü ü, kaynak taramasının niteli i,
kullanılan ara tırma yöntem ve teknikleri, görsellik (resim, foto raf, tablo, grafik
vb.) ile güzel Türkçemizi kullanma durumu gibi unsurlara da dikkat etmeye
çalı ıyorum’ (Ö retmen
). ‘Projeleri derece puanlama ölçe i ile
de erlendiriyorum. Bunu yaparken projenin ara tırılma süreci, yararlandı ı
kaynaklar, ortaya konulan ürünün orijinalli i gibi çe itli ölçütleri esas alıyorum’
(Ö retmen B). ‘Projeleri de erlendirirken ö retimde ölçme ve de erlendirme,
performans de erlendirme gibi kitaplar içerisinde bulunan ölçeklerden
yararlanıyorum. Ayrıca de erlendirmede ürünün özgünlü ünün yanı sıra ö renci
tarafından yapılıp yapılmaması gibi hususları da göz önünde bulunduruyorum’
(Ö retmen ).
Mülakata katılan ö retmenlerden 3 ki i (%21.4) ise ö rencilerin
hazırladı ı
projeleri
kendi
belirledi i
ölçütler
çerçevesinde
de erlendirdi ini Bu ö retmenlerden bazılarının görü leri u ekilde ifade
edilebilir:
‘Kendi ölçütlerime göre de erlendirme yapıyorum. Bunun için öncelikle
ödev de erlendirme ölçe i hazırlıyor ve buna göre de puanlar veriyorum. Bazen de
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ödevi zamanında getirme, konuya uygun örnekler verme, konuya uygun çözüm
yolları üretme, do ruluk, özgünlük, içeri in sunumu gibi faktörleri de dikkate
alıyorum’ (Ö retmen A). ‘Proje de erlendirmesini kendi belirledi im ölçütlere göre
yapıyorum. Çalı tı ım okulun ö rencilerinin büyük bir kısmında okuma yazma
problemi oldu u için içerikten çok imla kurallarına, yazı güzelli ine, sayfa
düzenine dikkat ediyorum ve de erlendirmemin önemli bir kısmını bu olu turuyor.
Bunun dı ında konuya uygun olma, yaratıcılık, kaynak taraması gibi kriterleri de
dikkate alıyorum ancak dedi im gibi muhtevadan ziyade daha çok ekle göre genel
bir de erlendirme yapıyorum’ (Ö retmen F).
5. Sonuç
Proje çalı maları, yenilenen e itim programlarıyla birlikte, e itim
sürecinin önemli elemanlarından biri haline gelmi tir. Bu derece ön plana
çıkan bir yöntem üzerinde ö retmenler kendi bilgilerine ve
meslekta larından edindikleri bilgilere göre bu yöntemi uygulamaya
çalı maktadırlar.
Bu ara tırma, sosyal bilgiler ö retmenlerinin proje çalı malarıyla
ilgili görü lerini ortaya koymaya çalı mı ve elde edilen bulgular
yorumlanarak konuya ili kin bir perspektif yakalanmaya çalı ılmı tır.
Çalı mada elde edilen bulgulara göre elde edilen sonuçlar
ekildedir;

u

1. Katılımcıların ço u (%57.1) sosyal bilgiler dersinde uygulanan
projelerin, bu dersin tüm konuları üzerinde kullanılabilece i
yönünde görü bildirmi lerdir. Bu sonuça göre, ö retmenlerin
önemli bir kısmı da proje çalı malarının her konuya uygun
olmadı ını dü ünen ö retmenler de bulunmaktadır.
2. Sosyal bilgiler dersinde proje çalı malarının ö renciye sa ladı ı
katkılar konusunda ise; katılımcılar projelerin en çok “ara tırma
becerisi” kazandırdı ı üzerinde yo unla mı lardır (%35.7).
3. Elde edilen verilere göre ara tırmaya katılan sosyal bilgiler
ö retmenleri proje konularını en çok ö retim programından
faydalanarak belirlemektedirler.
4. Katılımcıların %50’si proje konularını güncel olaylardan
faydalanarak belirlediklerini belirtmi lerdir. Bu sonuç, sosyal
bilgiler konuları içerisinde güncel olaylarının öneminin artması
açısından olumlu olarak dü ünülebilir.
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üzerinde en çok durulanı “çevresel ko ullardan kaynaklanan
sorunlar” oldu u görülmü tür. Dolayısıyla okullarımızda daha
iyi projelerin çıkması için, çevresel ko ulların iyile tirilmesi
gerekti i belirtilebilir.
6. Katılımcılar, sosyal bilgiler ö retmenlerinin proje üzerinde
rehberlik rolü üstlendikleri üzerinde durmu lardır. Bu sonuç,
proje çalı malarında ö retmenin rolü konusunda yapılan
tavsiyeler ile paralellik göstermektedir.
7. Proje hazırlama sürecinde ailelerin rolüyle ilgili olarak
katılımcıların ço u (%57.1) hiçbir katkılarının olmadı ı görü ü
üzerinde yo unla mı lardır. Katılımcıların di er önemli kısmı
ise
ailenin
katkı
ve
yardımlarının
bulundu unu
dü ünmektedirler.
8. Katılımcıların ço u (%78.6) proje çalı malarını, hazır ölçeklerle
de erlendirdiklerini belirtmi lerdir.
Ara tırma sonucunda elde edilen bilgiler bir evrene
genellenememekle birlikte, ara tırma grubunun dü üncelerinin önemli
oldu u dü ünülmektedir. Ara tırmada elde edilen bu sonuçların, sosyal
bilgiler dersinde uygulanan proje çalı malarının geli tirilebilmesi ve
kar ıla ılan sorunların görülerek çözüm yolu bulma yönündeki
ara tırmalara kaynaklık edece i dü ünülmektedir.

KAYNAKÇA
Bhattacharyya, S., and Bhattacharyya, K. (2009). “Technology-integrated Projectbased Approach in Science Education: A Qualitative Study of In-service Teachers’
Learning Experiences”, Electronic Journal of Science Education. Vol:13, No:3,
pp.113-138.
Büyüköztürk, . ve di . (2008). Bilimsel Ara tırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Chard, Sylvia (1998a). The Project Approach. Book One. Making Curriculum
Come Alive. Scholastic Publishing.
Chard, Sylvia (1998b). The Project Approach. Book Two. Managing Successful
Projects, Scholastic Publishing.
Co kun, Mücahit (2004). “Co rafya Ö retiminde Proje Yakla ımı”, Gazi
Üniversitesi Kır ehir E itim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 99-107.
Çepni, S. (2005). Ara tırma ve Proje Çalı malarına Giri , Trabzon: Üçyol Kültür
Merkezi Yay.

- 127 Demirel, Ö. (2003) E itimde Program Geli tirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Demirhan, Canay (2002). Program Geli tirmede Proje Tabanlı Ö renme
Yakla ımı, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Ekiz, D. (2003). E itimde Ara tırma Yöntem ve Metodlarına Giri , Ankara: Anı
Yayıncılık
Erdem, E. (2005). “Proje Tabanlı Ö renme”, E itimde Yeni Yönelimler, Ed:Özcan
Demirel. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Gökçe, O. (2006). çerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara: Siyasal
Kitabevi.
Hesapçıo lu, Muhsin (1988). Ö retim lke ve Yöntemleri, 1. Baskı stanbul: Beta
Basım Yayın Da ıtım.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Ara tırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
Katz, G. Lilian and Sylvia Chard (2000). Engaging Children’s Minds: The Project
Approach, Second Edition. Alex Publishing Corporation. Stamford.
Korkmaz, Hünkâr (2002). Fen E itiminde Proje Tabanlı Ö renmenin Yaratıcı
Dü ünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi,
Yayımlanmamı Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
M.E.B. (2005). lkö retim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Ö retim Programı ve
Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlü ü.
Macdonell, Colleen (2006). Project-Based Inquiry Units For Young Children,
Ohio: Linworth Publishing Inc.
Marx, R., Blumenfeld, P., Krajcik J. and Soloway, E. (1997). “Enacting Project Based
Science”. The Elementary School Journal. 97 (4), 431-458.
Muniandy, B. (2000). An Investigation of the Use of Constructivism and
Technology in Project Based Learning. Unpublished Doctoral Dissertation.
University of Oregon.
Willis, J. and Mehlinger, H. (1996). “Information Technology and Teacher
Education”, In T. Buttery, E., Guyton and J. Sikula (eds). Handbook of Research
on Teacher Education. pp. 978-1209.
Wolk, Steven (1994). “Project Based Learning: Pursuits With a Purpose”,
Educational Leadership, November. Pages 42-45.
www.bie.org/index.php/site/PBL/overview_pbl/ - 21k.
Yıldırım, A. ve H. im ek. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Ara tırma Yöntemleri,
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

- 128 Ek: Mülâkat Formu
Sosyal Bilgiler Ö retmenlerinin Proje Çalı malarıyla lgili Görü lerini
Belirlemeye Yönelik Mülakat Formu
De erli meslekta ım;
A a ıda sosyal bilgiler ö retmenlerinin proje çalı malarıyla ilgili
görü
ve dü üncelerini belirlemek amacıyla bir mülakat formu
geli tirilmi tir. Mülakat sorularına verece iniz cevaplardan elde edilen
veriler tamamen bilimsel amaçlı olarak kullanılacak olup formun üzerine
isim yazılmayacaktır.
Mülakat sonuçlarının sa lıklı olabilmesi için soruları samimi ve
do ru olarak yanıtlamanız gerekmektedir.
lgi ve yardımlarınız için imdiden te ekkür ederiz.
Sorular
1. Yeni sosyal bilgiler ö retim programında proje çalı malarının
yeriyle ilgili dü ünceleriniz nelerdir?
2. Proje çalı maları dersinize ne gibi katkılar sa lamaktadır?
3. Proje konularını nasıl belirliyorsunuz?
4. Yaptırdı ınız projelerin içeri i genellikle hangi alanlarda
yo unla ıyor?
5. Proje
çalı maları
kar ıla ıyorsunuz?

yaptırırken

hangi

sorunlarla

6. Proje hazırlama sürecinde ö retmen olarak neler yapıyorsunuz?
7. Proje hazırlama sürecine ö renci ailelerinin katkısı nedir?
8. Proje çalı malarını nasıl de erlendiriyorsunuz?

