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PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMĠNĠN ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ 

KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BAġARI VE FEN MOTĠVASYONLARINA 

ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bireylerin yaĢadığı dünyaya ait geliĢimin 

ve değiĢimin birer parçası olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda sınıfta yaratıcı fikirler 

ortaya çıkaran ve öğrencilerin etkin katılımını sağlayan yöntemler kullanılması 

öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karĢı olan ilgisini artıracaktır. Proje tabanlı 

öğrenme yöntemi bireylerin etkin katılımını ve sorgulayarak öğretim sürecinde yer 

almalarını sağlayan öğretim yöntemidir. Bu araĢtırmada, Proje Tabanlı Öğrenme 

Yönteminin, YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi‟nde ilköğretim 6.sınıf öğrencilerin 

baĢarılarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada ön 

test-son test kontrol gruplu deneme modeli uygulanmıĢtır. AraĢtırma 2010-2011 eğitim-

öğretim yılı birinci döneminde yapılmıĢ, örneklemini Davut Dörtçelik Ġlköğretim Okulu 

ve Özel Mavi Dünya Ġlköğretim Okulu 92 altıncı sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır. Özel 

Mavi Dünya Ġlköğretim Okulu 6/B sınıfı ve Davut Dörtçelik Ġlköğretim Okulu 6/C sınıfı 

deney gruplarını, Mavi Dünya Ġlköğretim Okulu 6/A sınıfı ve Davut Dörtçelik 

Ġlköğretim Okulu 6/A sınıfı kontrol gruplarını oluĢturmuĢtur. Deney grubu öğrencilerine 

iĢlenen ünite boyunca proje tabanlı öğrenme yöntemi ilkelerine uygun öğretim yapılmıĢ, 

kontrol grubu öğrencilerine ise mevcut programa uygun öğretim uygulanmıĢtır. Her iki 

gruba deneysel iĢlemler baĢlamadan önce ve deneysel iĢlem sonunda YaĢamımızdaki 

Elektrik Ünitesine ait “YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi BaĢarı Testi” ve öğrencilerin 

fen öğrenimine yönelik motivasyonlarını ölçmek amaçlı “Fen Öğrenimine Yönelik 
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Motivasyon Ölçeği” ön test ve son test olarak verilmiĢtir. Gruplar arasında baĢarı farkı 

ve fen öğrenimine yönelik motivasyon farkı incelenmiĢ, verilerin analizi sonucunda 

deney ve kontrol gruplarının baĢarıları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık 

olduğu bulunmuĢtur. Deney ve kontrol grubu arasında öğrencilerin fen öğrenimine 

yönelik motivasyonlarına etkisi bakımından anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.  Bunun 

sebebi olarak ise çalıĢmanın 3 haftalık bir ünite ile sınırlı olması düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretimi, Motivasyon, Proje Tabanlı Öğrenme, 

YaĢamımızdaki Elektrik,  
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THE EFFECT OF PROJECT BASED LEARNING ON PRIMARY 

STUDENTS’ SUCCESS AND SCIENCE MOTIVATION 

 

One of the main goals of science education is to help individuals to become a 

part of development and change of the world they live in. In this context, using the 

methods that have creative ideas and enable students to active participation will increase 

students‟ interest. Project based learning is a method that enables individuals‟ active 

participation and placing them at the teaching process by questioning. In this research, it 

is aimed to analysis the effect of the Project-Based Learning Method in success degree 

and motivation of 6th grade students while learning the unit called “Electricity in life”. 

Pre-test and post-test control group experimental model is applied to the study. 

Research is implemented in the first period of 2010-2011 academic year. The sample of 

research is 92 six grade students from Davut Dörtçelik Elementary School, and Private 

Mavi Dünya Elementary School. Mavi Dünya Elementary School 6/B class, and Davut 

Dörtçelik Elementary School 6/C-class are experimental groups, Mavi Dünya 

Elementary School 6/A-Class and Davut Dörtçelik Elementary School 6/A-class are 

control groups. During the Electricity in Life unit instruction, lesson is given in 

accordance with the principles of project-based learning method to experimental group, 

while teaching the control group in accordance with the MEB program. Before and after 

the experimental procedure both groups are given Unit of “Electricity in life” success 

test and Students‟ Motivation toward Science Learning questionnaire as pre-test and 

post-test. Difference between successes is analyzed and found in fovour of the 

experimental group in which Project Based Learning instruction was done. No 

significant relation was found among experimental group and control group with 
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regards to the effects towards to motivations of science learning. The reason of this is 

that the study limited to 3 weeks. 

Key words: Science Teaching, Motivation, Project-Based Learning, Electricity 

in Our Lives 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

          

1.1 Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi: Tanımı ve Özellikleri 

Bilim ve teknolojideki hızlı geliĢmeler toplumlarda siyasal, ekonomik, kültürel 

ve toplumsal sistemlerin değiĢmelerine neden olmaktadır. Burada asıl problem bu 

geliĢime ve değiĢime ayak uydurabilecek bireyler yetiĢtirebilmektir. Tezci (2002) „ ye 

göre öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme, iĢbirliği içinde çalıĢma, bilgi 

teknolojilerinden yararlanma bu değiĢim sürecinde bireylerin kazanması gereken önemli 

özelliklerdir ve bu özellikler eğitim süreci içerisinde kazandırılmalıdır.  

Proje tabanlı öğrenme yöntemi ülkemizde ve dünyada kullanılmakta olan 

öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinden biridir. Öğrencilerin öğrenme ortamında yer 

aldığı, kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu, öğrenciyi geliĢtiren, bilgiyi kavrayıp 

yapılandırmasını sağlayan yöntemlerden biridir. 

Proje, belli öğretim amaçlarını geliĢtirmek düĢüncesiyle öğrencilerin ilgi ve 

istekleri doğrultusunda çevreden seçilen ünite ve konuların, yine öğrencilerin aktif 

çalıĢmalarıyla bir iĢ, bir eser olarak sonuçlandırılmasıdır. Fen derslerinde öğrencilerin 

kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaĢama transfer edebilmesi, her gün 

karĢılaĢtıkları yeni problemlerle baĢ edebilmeleri için kullanılabilecek metotların 

baĢında proje tabanlı öğrenme yöntemi gelir. Öğrenme ortamlarında öğrencileri 

araĢtırmaya ve düĢünmeye sevk eden, öğrencilerin günlük yaĢamda karĢılaĢtıkları 

problemlerin zihinlerinde çözümüne yardımcı olabilecek bağımsız araĢtırma 

projelerinin yaptırılması ve geliĢim basamaklarının takip edilmesi gerekmektedir 

(Akgün, 2000, Akdeniz ve Devecioğlu, 2001). 

Proje tabanlı öğrenme yöntemi öğrenmeyi projeler çerçevesinde organize eden, 

problemler ve sorunlara çözüm bulmaya dayalı karmaĢık bir yöntemdir. Öğrencilere 

problem çözmeyi, karar vermeyi ve araĢtırmayı öğretir, öğrencilere belirlenen bir 

zamanda çalıĢma imkânı vererek sorumluluk duygusu aĢılar ve gerçekçi ürünler ve 
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sunumlarla biter (Thomas 2000). Bir baĢka bakıĢ açısıyla, doğal koĢullar altında yaĢama 

benzeyen bir yaklaĢımla problemlerin çözümünü amaçlayan, öğrencilerin kendi 

öğrenmelerini kurgulayıp yönlendirdikleri ve böylece yaratıcılıklarını geliĢtirdikleri, 

karĢılaĢtıkları sorunları iĢ birliği içinde çözmeye çalıĢtıkları bir yöntemdir. Ayrıca 

öğrencilerin baĢarıları konusunda karar verici oldukları, yaĢamın sınıfa taĢındığı, 

ailelerin aktif olarak öğrenme sürecine katıldığı, öğretmenin ise çalıĢmaları 

kolaylaĢtırıcı, öğrenenleri yönlendirici rolünün temelde yer aldığı, gerçekçi ürünlerle 

veya sunumlarla sonuçlanan ve farklı yaklaĢımları kendi bünyesinde birleĢtirebilen bir 

yaklaĢımdır" (Korkmaz ve Kaptan, 2002, Erdem, 2002 ve Demirhan, 2002). 

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi 

göstermek için özenle seçilmiĢ üç temel kavramdan oluĢmaktadır. Bu kavramlardan 

birisi öğrenme kavramıdır ki, dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son 

derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır ve proje, tasarı ya da tasarı geliĢtirme, 

hayal etme, planlama anlamına gelmektedir. Bu kavram, öğrenmenin projelendirilmesi 

yani yönlendirilmesi anlayıĢına iĢaret etmekte; tekil öğrenmeden çok belli bir amaca 

dönük iliĢkisel öğrenmeyi vurgulamaktadır. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı 

unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç 

boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeye, arzulanan ölçüde, öğrenene özgü bir yapı 

kazandırmaktadır (Erdem ve Akkoyunlu, 2002). 

Curtis‟e (2002) göre; Proje tabanlı öğrenme yönteminin en belirgin özellikleri 

Ģöyle sıralanmaktadır: 

 Öğrenciler proje kapsamını ve niteliğini seçme özgürlüğüne sahiptirler.  

  Öğretmen öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı bir rol oynar. Etkinlikleri düzenler, 

kaynak sağlar ve yol gösterici önerilerde bulunur.  

 Projeler, öğrencileri ilgilendiren gerçek dünya sorunlarını ele almaktadır. 

 Öğrenciler proje çalıĢmaları içinde çoklu bilgi kaynaklarından 

yararlanırlar. Örneğin, kitaplar, çevrimiçi veriler, video kayıtlar, görüĢmeler gibi 

kaynaklar kullanabilirler. 
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 Öğrenciler aynı konu üzerinde projeler geliĢtirse bile farklı kaynaklar ile 

çok çeĢitli projeler yürütebilirler. 

 Projeler anlamlı bir zaman dilimine yayılabilir. Bu zaman dilimi birkaç 

ders süresinden bir öğretim yılına kadar uzatılabilir. 

 Öğrenciler proje çalıĢmalarında düĢünür ve bir performans sergilerler. 

Öğrenciler projelerinin sonuçlarını sınıfta bir sunucu gibi sunar ve bilgi aktarımında 

aracı olurlar. 

 Öğrenciler proje çalıĢmalarında birçok bilim alanından yararlanırlar. 

  Proje çalıĢması bireysel ya da gruplar biçiminde düzenlenebilir. 

OluĢturulan grup sınıf içinden olabileceği gibi birkaç sınıftan ya da aynı amaçla hareket 

eden farklı yerlerden olabilir. Büyük bir projenin farklı parçaları için çalıĢacak daha 

küçük gruplar oluĢturulabilir ya da bireysel çalıĢmalar yapılabilir. Öğrenciler 

etkinliklerinde teknolojiden de yararlanırlar. 

Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler özgün, programla iliĢkili ve çoğunlukla 

disiplinler arası problemleri çözmek için gruplar hâlinde çalıĢırlar. Öğrenenler probleme 

nasıl yaklaĢacaklarına ve hangi etkinlikleri yapacaklarına kendileri karar verirler. Çok 

çeĢitli kaynaklardan bilgi toplarlar ve analiz, sentez yaparak bilgiye ulaĢırlar. 

Öğrenciler, araĢtırmaları ve birikimleri yardımıyla gerçek yaĢamla doğrudan iliĢki 

kurarak, bilgiyi kendileri inĢa edebilirler. Ayrıca süreç boyunca özgürce davranabilir, 

kararlar alabilirler. Bu durum ise, öğrencilerin çalıĢmaya yönelik motivasyonlarını 

arttırır, stratejik düĢünme ve tahmin etme yeteneklerini geliĢtirir. Proje tabanlı öğrenme, 

isteksiz öğrencileri de derse kattığından farklı bir sınıf düzeni sağlar, farklı ön öğrenme 

ve yeteneklere sahip öğrencilerin de daha eĢit oldukları bir öğrenme ortamı yaratır 

(Solomon, 2003). 

Proje tabanlı öğrenme, okul ve eğitim sisteminin merkezine öğrenciyi yerleĢtiren 

ve eğitimin hedeflerini öğrencilerin bireysel geliĢmeleri ile ihtiyaçları doğrultusunda 

yapılandıran bir yaklaĢımdır. Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin genellikle belirli bir zaman 

diliminde bir Ģeyi öğrenmekten daha çok, bir Ģeyi yapmaya odaklandıkları iĢ merkezli 

anlamlı çalıĢmalardır ve en öncelikli amacı, öğrenciye kendi öğrenme profilini ve 
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türünü keĢfetme becerisini kazandırmak ve böylece “öğrenmeyi öğretmek” olmalıdır. 

Öğrenmenin etkinliğini arttırabilmek için de eğitim programları veya öğretim yöntem 

ve tekniklerinden önce öğrenmenin ne olduğu kavramı ile yola çıkılmalı ve diğer 

kavramlar bunun üzerine yapılandırılmalıdır (Koçoğlu, 2003, Vaiz, 2003). 

Proje tabanlı öğrenme yöntemi, müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler 

yığını olarak öğretilmesine karĢı geliĢtirilmiĢ ve bu Ģekilde uygulamadan kaynaklanan 

sıkıntıların da giderilmesini amaçlayan bir öğretim ve öğrenim yöntemidir. Bu yöntem 

bir ya da daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklıdır ve bir ders 

senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar. Bu 

yaklaĢımda insan yakın çevreyi nasıl toptan algılarsa bilgileri de toptan algılar bu 

olgunun bir sonucu olarak dersler konular biçiminde değil birleĢtirilerek üniteler 

biçiminde yapılandırılır (Bağcı 2005). 

 Proje tabanlı öğrenmenin ana düĢüncesi, gerçek hayat problemleri ile 

öğrencilerin ilgi alanlarını ele almak ve öğrencileri problem çözmede yeni bilgiye 

baĢvururken anlamlı düĢünmeye teĢvik etmektir (David, 2008), böylelikle öğrencinin, 

öğrenme, öğretme sürecinde pasif bir alıcı konumundan, araĢtıran, inceleyen, bilgiye 

ulaĢan ve elde ettiği bilgileri kullanarak anlamlı bütünler haline getirip bu bilgilerle 

problem çözmesini amaçlayan bir konuma geçmesini sağlayan, ayrıca öğrencinin karar 

verme yeteneğinin ve özgüvenin geliĢimini sağlayan ve bütün bunların sonucunda da bir 

ürün elde etmesi beklenen bir öğrenme biçimidir (CoĢkun 2004, Özdener ve Özçoban, 

2004, Demirel, 2004).  

Çepni ve Çil, (2009)‟ da benzer bir düĢünceyle Proje tabanlı öğrenmeyi, 

öğrencinin çevresinde, günlük yaĢantısında karĢılaĢtığı bir problemi tespit ederek, bu 

problemi planlı bir biçimde ders dıĢında belirli bir zaman dilimi içerisinde çözmesi, 

yaptığı çalıĢmaları rapor etmesi ve ulaĢtığı sonucu arkadaĢlarına sunması faaliyetlerini 

içeren çalıĢmalar Ģeklinde tanımlamıĢlardır.  

Buck Institute for Education (BIE) (2008)‟ e göre de Proje Tabanlı Öğrenme 

öğrencileri araĢtırma sürecinde kompleks, otantik sorular çerçevesinde bilgi ve 

becerileri öğrenmede ve ürün tasarlamada çalıĢtıran sistematik bir öğretme modelidir 

Ģeklinde tanımlanmaktadır.   
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         TaĢkın (2008) tarafından yapılan tanımda Proje Tabanlı Öğrenmenin 

özellikleri; 

1. Bireylerdeki öğrenmelerin etkili ve kalıcı olması açısından önem taĢır. 

2. Gerçeklik: Projeler öğrencilerin doğru ya da doğru olduğuna inandıkları 

bilgilerdir. 

3. Grup çalıĢması gibi etkinliklerle öğrencilerin sosyal becerilerini geliĢtirir. 

4. Öğrencilerin yaĢam boyu öğrenme becerileri edinmelerine yardımcı olur. 

5. Öğrenciler kendilerine verilen görevi zamanı dikkatli kullanarak yerine 

getirirler Ģeklinde ifade edilmektedir. 

 

1.2 Proje çalıĢmalarında yer alan projenin tanımı, proje çeĢitleri ve seçimi 

Öğrencilere yaparak yaĢayarak öğrenme imkânı veren proje kavramı için 

literatürde çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. Bu tanımlardan proje: 

Pırlatır (1998)‟a göre sözlük anlamı olarak; hayal edilen Ģey, düĢünülen, 

tasarlanan biçim, kaleme alınan öneri gibi farklı Ģekillerde ifade edilmektedir. 

Projeler mutlaka hayatta karĢılaĢılabilecek durumlarla ilgili olmalı ve öğrenciler, 

böylece neyi, niçin öğrendiklerini anlamalıdırlar. Projelerin temel amacı, öğrencilerin 

kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları baĢkalarıyla iĢbirliği 

içerisinde çalıĢmaya motive etmektir. Dersin sonunda öğretmen, proje içindeki bilgi, 

beceri, tutum ve davranıĢların projede gösterilmiĢ olabileceklerin dıĢında baĢka ne iĢlere 

yarayacağını da açıklamalıdır (Saban, 2000 ve Titiz, 2001). 

Grey (2004) proje kavramını Ģöyle tanımlamaktadır: Proje, araĢtırma 

becerilerimizi geliĢtirmek için varsayımlarımız ve eylemlerimizin sonuçlarını anlamayı 

sağlayan ideal düzenlemelerdir. 

Öğrenme sürecinde amaç bireyi yaĢama hazırlamak olduğundan projeyi, 

öğrencinin yaĢamı daha iyi anlaması için, içinde bulunduğu fiziki ve sosyal ortamda 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik konularda bilimsel inceleme sürecine girmesi durumu 

olarak tanımlamak da mümkündür. Yani proje, öğrenciyi ve öğrenci becerilerini 
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geliĢtirmeyi merkeze alarak, bilimsel yöntemi hedef kılan aktif öğrenme sürecini ifade 

etmektedir (TaĢkın, 2008). 

Proje tabanlı öğrenme yöntemi açısından en uygun ders olarak belirtilen fen 

bilgisi dersindeki bir fen ünitesinde kullanılabilecek projeleri üçe ayırabiliriz (Korkmaz, 

2002). 

1. Yapı ya da Makine Projeleri: Öğrenciler bir hücre modeli, volkan, yarıĢ 

arabası, müzik aleti vb. yaparlar ve bunları yaparken neleri öğrendiklerine odaklanırlar. 

Yaptıkları ürünlerin nasıl çalıĢtığını gösterirler ve yaptıkları ürünü nasıl 

geliĢtirebileceklerini açıklarlar. 

2. Deneysel/AraĢtırma/Ölçme Projeleri: Bir obje üzerinde bir ya da daha çok 

değiĢkenin etkilerini araĢtırmak için bir deney tasarlar. Öğrenciler bir grup raporunda 

olması gereken bilimsel yöntem sürecinin basamaklarını kullanarak bir model 

oluĢtururlar. 

3. AraĢtırma ve KeĢif Projeleri: Öğrenciler bir bilim adamı veya konu seçerler. 

Bulgularını özetlemek için, bir sunu kurulu oluĢturarak birincil ve ikincil kaynakları 

kullanabilirler. 

Kilpatrick yaptığı çalıĢmaların sonucunda dört farklı tipte proje tanımlamıĢtır. 

Birinci tip projeler, “yapıcının projesi”(producer‟s project) olarak adlandırılmaktadır. 

Bu tipte, dıĢarıdan empoze edilen fikirler yoluyla üretim sağlanmaktadır. Buna 

çocukların yaptığı kumdan evler, resim boyama, mektup yazma ve bir oyunu sergileme 

gibi örnekler verilebilir. Ġkinci tip proje, “müĢteri projesi” (consumer‟s project)‟dir. 

Bunun amacı estetik deneyimleri kullanarak hoĢça vakit geçirmektir. Örneğin; bir 

hikâyeyi dinlemek ya da bir senaryoyu değerlendirmek gibi… Üçüncü tip olarak 

tanımlanan “problem projesi” (problem project), belli bir problemi çözmek ya da bazı 

zihinsel güçlükleri gidermek için tasarlanan tiptir. Özellikle birinci tip projelerin 

geliĢtirilmiĢ hali olarak da tanımlanabilmektedir. Üretim aĢamasında yer alan her amaç, 

özellikle eğitici bir nitelik taĢıyorsa, düĢünmeyi gerektiren belli problemleri de 

içermektedir. Üçüncü tip projelerde asıl amaç bir problemi çözümlemek iken, birinci tip 

projelerde, yalnızca tesadüfî olarak ortaya çıkan problemlerin çözümü söz konusudur. 
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Dördüncü tip proje ise, belli derecede beceriyi ya da bilgiyi elde etme için tasarlanan 

projelerdir. Bir okuma parçasını idare edebilme, değiĢiklikler ve eklemeler yapma gibi 

üst düzeyde bilgi ve beceri gerektiren yetileri kapsamaktadır (Akt. Anlıak ve Yılmaz 

2004). 

Baki ve Bütüner (2008), projede olması ve olmaması gereken özellikleri Ģöyle 

tanımlamaktadır; 

Olması gereken özellikler: 

 Disiplinler arası bir çalıĢmayı gerektirmelidir. 

 Öğrenciye kiĢisel düĢüncelerini anlatma olanağı tanımalıdır. 

 Öğrencinin giriĢim ve yaratıcılığının ürünü olmalıdır. 

 Hem ana konu, hem de konunun iliĢkilendirildiği alanlarla ilgili bilgi ve 

görüĢleri yansıtmalıdır. 

           Olmaması gereken özellikler: 

 Önceden değerlendirilmiĢ herhangi bir proje veya çalıĢmayı 

içermemelidir. 

 Kaynağı belirtilmemiĢ alıntılar ya da bölümler içermemelidir. 

 HazırlanıĢı uzun sürse ve zor olsa da, öğrencinin sosyal yaĢamını ve 

günlük derslerini etkilememelidir. 

 Tek bir konu ile sınırlı olmamalıdır. 

 Konu çok genel olmamalıdır. 

 Kitap veya ansiklopedi gibi kaynaklardan özetlenebilecek ya da 

aktarılabilecek bir konu olmamalıdır. 
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1.3 Neler proje konusu olabilir? 

Projenin konusu, öğrencinin okuduğu bir kitaptan, izlediği bir televizyon 

programından, bir gazete makalesinden veya bir ders konusundan seçilebilir. Konu 

tamamen öğrenci tarafından seçilebileceği gibi öğretmenin hazırlayacağı bir listeden de 

seçilebilir. (Saban, 2002) 

Kaptan, (1999)‟ a göre; fen bilgisi dersinde, sınıfın ve okulun temiz tutulmasını 

sağlama, okul bahçesini ağaçlandırma, basit ders araçları, alet ve makineler yapma, 

basit bir ampul‟ün yapılması gibi konular proje olarak verilebilir.  

 

1.4 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Ġçerdiği Temel Öğeler 

Ġçerik 

Öğrenciler; 

        Kendilerinde çok karmaĢık olan problemleri tanımlarlar. 

        Disiplinler arası bağları bularak kendi fikirleri arasında da iliĢki kurarlar. 

         Ġki anlamlı, belirsiz, karmaĢık konularla mücadele ederler, çabalarlar. 

         Gerçek yaĢamda dikkatlerini çeken konularla ilgili sorular sorarlar. 

 

KoĢullar-Süreç 

 Öğrenciler sosyal içerikte, araĢtıracakları ve peĢine düĢecekleri 

doğal iĢler hakkında toplumdan bir örneklem alırlar. 

 Öğrencilerin görevlerini ve zamanlarını nasıl yönetecekleri, grup 

içindeki görevleri tek tek belirtilir. 

 Öğrenciler kendi yapacakları iĢleri ve öğrenmelerini yöneterek 

kontrol ederler. 
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 Bilgin, mühendis, planlamacı, gazeteci, araĢtırmacı, yönetici ve 

diğer mesleklerdeki kiĢilerin yerine kendilerini koyarak, onları taklit ederek, 

onlarmıĢ gibi davranarak profesyonelce çalıĢırlar. 

 

Etkinlikler 

Öğrenciler; 

 Çok uzun bir zaman diliminde çok farklı araĢtırmaları yürütürler.  

 AraĢtırmacıları araĢtırmada, problemlerin çözümünde yanıt 

bulmada ve bunların doğruluğunu sorgulamada engellerle karĢılaĢırlar. 

 Farklı görevler alarak yeni beceriler kazanırlar ve bir takım 

fikirler arasında iliĢki kurarlar. 

 Kendilerine özgü araçlar kullanırlar araçları kendileri bulurlar. 

 Uzman araĢtırmaları ve gerçeğe uygun testlerden kendi 

fikirlerinin tümüyle ilgili olarak dönüt alırlar. 

 

Sonuç-Ürün 

Öğrenciler; 

 Öğrenmelerini, örneklerle kanıtladıklarında (modeller, makaleler 

olabilir) karmaĢık entelektüel, zihinsel, mantıklı ürünler oluĢtururlar. 

 Kendi ürünlerini kendileri değerlendirirler. Becerilerini nasıl 

örneklerle kanıtlayacaklarını seçmekle sorumludurlar. 

 Gerçek hayattaki becerileri için önemli olan önem vermedikleri 

alanlardaki geliĢimlerini sergilerler. Bu beceriler; yaĢam becerileri, kendini 

yönetme ve denetleme becerileri, problem çözme becerileri, yaratıcı düĢünme 

becerileri ve öğrenmeye isteklilik yaratma becerileri gibi ( Korkmaz, 2002). 
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1.5 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Basamakları 

Saban‟a (2002) göre projelerin aĢamaları Ģu Ģekilde belirtilmektedir; 

         1.  Proje amacının belirlenmesi: Öğrencilerin projelerini niçin 

yapacaklarını ve sonunda neler kazanacaklarını saptamaları aĢamasıdır. 

          Bu projeyi niçin ele alıyoruz? Proje hakkında birtakım bilgiler ve beceriler 

kazandığımızda, bunun bize pratikte ne gibi yararlar sağlamasını beklemekteyiz. ĠĢte bu 

ve benzeri soruların cevabı projenin amaçlarını ortaya koyar. Amaçların çok genel ifade 

edilmesi yerine; açık, somut, kısa ve öğrenci seviyesine uygun bir anlatımla belirtilmesi 

gerekir. Projenin amacı belirlenirken öğretmen ile birlikte öğrencilerin iyi bir plan 

yapması gerekmektedir. Böylece projenin planlanması öğrencilerin birtakım 

yeteneklerinin esaslı bir Ģekilde geliĢmesine de yardım eder. 

           2.  Proje amacının soru Ģekline dönüĢtürülmesi: Projenin amacı 

belirlendikten sonra amaca nasıl ulaĢabileceğimizi göstermesi için, amaç soru Ģekline 

dönüĢtürülür. Bu sorunun cevabını almak için kullanılacak araçlardan kolayca 

yararlanılmalı ve bu araçların mevcut bulunanlardan olmasına dikkat edilmelidir. 

        3.      Projeye bilgi toplamak için baĢvurulacak kaynakların belirlenmesi: 

Proje amaçları soruya dönüĢtürüldükten sonra projenin baĢarıyla sonuçlanması için 

baĢvurulacak kaynaklar belirlenir. 

        4.  Amaca ulaĢmak için gerekli aĢamaların açıklanması: Proje de 

kullanılacak araçlar belirlenir. Kütüphanede çalıĢma yapılır. Konuyla ilgili kiĢilerle 

görüĢmeler yapılır. 

       5.    Projede araĢtırılmak istenen önemli fikirler ve kavramlar yazılır: 

Yapılan projede önemli olan araĢtırmamızı yaparken amaca ulaĢmaya yardımcı olan 

önemli fikir ve kavramlar not alınır. 

        6.      Proje araĢtırmasının zamana göre ayarlanması: AraĢtırılan ve yapılan 

projenin hangi zaman diliminde olacağının belirlenmesidir. 
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        7.      Projenin sunumunun gerçekleĢtirilmesi: Yapılan projeyle ilgili somut 

bir ürünün yapılıp raporu ile birlikte sınıfta sunulması. 

        8.     Projenin nasıl değerlendirileceği: Projenin özelliklerinin proje sonunda 

ortaya çıkan ürünün ve projenin aktarıldıktan sonra sınıftaki öğrencilerin projeyle ilgili 

görüĢlerinin ve ilavelerinin alınması. 

Proje çalıĢması öğretmenin rehberliğinde öğrencinin bir proje konusu seçmesiyle 

baĢlar. Konu genellikle öğrencinin deney ve gözlemlerle çözebileceği bir problemdir. 

Bundan sonra öğrenci bir çözüm önerisi sunar. Okullarımızda çözüm önerisine “proje 

planı” denilmektedir. Öğrenci bu plana göre gözlemlerini yapar, verileri toplar, iĢler ve 

yorumlayarak bir sonuca varır. Proje, çalıĢmayı adım adım anlatan ve sonucu 

vurgulayan yazılı bir dokümanla sona erer. Gerekirse öğretmen sonuçlanmıĢ projelerin 

öğrenciler tarafından sınıfa sunulmasını da isteyebilir. Proje geliĢtirmede öğrenme-

öğretme sürecinin oluĢturulabilmesi için sınıf etkinliklerinde Ģu aĢamalar yer almalıdır. 

1.  Ünitenin sunulması  

2. Ünitenin ayrıĢtırılması, ünite ile ilgili sorunların belirlenmesi ve proje grubu 

etkinlikleri 

3.   Proje önerilerinin hazırlanması ve projenin kabulü için ölçütlerin 

belirlenmesi 

4.   Projelerin kararlaĢtırılması 

5.   Proje için bilgi kaynakları 

6.   Projelerin oluĢturulması ve gerekli araç-gereçlerin belirlenmesi 

7.   Projelerin gerçekleĢtirilmesi ve ürünün tanımlanması 

8.   Proje raporlarının hazırlanması 

9.   Proje raporlarının sunumu ve projelerin değerlendirilmesi 

10.   Proje ekibinin değerlendirilmesi 

11.   Eğitim sürecinin geliĢimine iliĢkin sonuçların değerlendirilmesi (Korkmaz 

2002, Çiftçi 2004, Erdem ve Akkoyunlu 2002). 
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1.6 Proje Tabanlı Öğrenme ÇalıĢmalarında Planlama AĢaması 

Proje çalıĢmalarının baĢlangıcını oluĢturan planlama aĢamasında dikkat edilmesi 

gereken noktaları Korkmaz (2002) aĢağıdaki Ģekilde belirtmektedir. 

 Program: Projede yapılacak olan iĢler ve sürelerini gösteren iĢ 

takviminin hazırlanması. 

 ĠĢ Bölümü: Gruptaki her bir üyenin görev tanımının yapılması. 

 Bütçe: Grupta yapılacak iĢler için harcanacak paranın önceden 

belirlenmesi. 

 Eylem Planı: Bilgi toplamak için kullanılacak yöntem ve 

kaynakların listesi, araĢtırmayı tanımlamak için gerekli eylemlerin ve yapılacak 

araĢtırmalara iliĢkin iĢ bölümünün yer aldığı bir plan hazırlanması. 

 Materyaller: AraĢtırma için gerekli olan araç gereçlerin, kontrol 

listelerinin belirlenmesi ve hazırlanması. 

 Yayın Listesi: AraĢtırmada kullanılacak fotoğraf, gazete, video, 

radyo, televizyon vb. yayın araçlarının listesinin hazırlanması. 

 Diğer: Proje süreci içerisinde ortaya çıkması muhtemel 

olasılıkların ve çözüm yollarının düĢünülmesi. 

Proje amaçları soruya dönüĢtürüldükten sonra ilk olarak projenin 

baĢarıyla sonuçlanması için baĢvurulacak kaynaklar, kullanılacak malzemeler 

belirlenir ve her öğrenci konu ile ilgili ya da konunun kendisine düĢen bölümüyle 

ilgili araĢtırmalar yapar. AraĢtırma süresince öğrenciler grup üyeleriyle ve 

öğretmenleriyle fikirlerini paylaĢırlar. Daha sonra projenin nasıl yapılacağı, hangi 

kaynaklardan yararlanılacağı verilerin nasıl analiz edileceği, sunuma karar verilir 

ve olası zorluklar planlanır (TaĢkın, 2008).  
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1.7 Proje Tabanlı Öğrenme ÇalıĢmalarında Bilgi Toplama 

Proje çalıĢmalarında birçok bilgi toplama yöntemi bulunmaktadır. AĢağıda bilgi 

toplama kaynaklarından bazıları verilmiĢtir (Güzel, 2005). 

Bilgi Toplama Kaynakları: 

 Ders Kitabı, gazete, dergi ve süreli yayınlardan bilgi toplama 

 Okul ve ildeki kütüphane kaynakları 

 Uzmanlarla, öğretmenlerle veya yetkililerle görüĢme 

 Deney yapma 

 Kanıt ve örnek toplama 

 Proje ile ilgili kuruluĢların kaynakları 

 Radyo ve TV programları, haberler 

 Beyin Fırtınası yaparak bilgi toplama 

 Ġnternet taraması gibi kaynaklar yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

1.8 Proje ÇalıĢmalarında Sunum veya Eylem 

Sunum kendini ifade etme anlamına gelmektedir. Proje tabanlı öğrenme 

yönteminde ise, raporlama iĢlemi bittikten sonra bulduğumuz bilgileri, sonuçları ve 

çözümleri sınıftaki öğrencilere veya diğer insanlara sunma aĢamasıdır. Gruplar, birkaç 

sunum yöntemini veya eylemi birlikte kullanıp birleĢtirebilir (Güzel, 2005). 

Öğrenciler sununun temel noktalarına karar verilmesini, nasıl bir sunu 

yapılacağının planlanmasını, sunu için materyal hazırlanmasını sağlar. Sürekli olarak 

gözlenip değerlendirilirler, yaptıkları çalıĢmaları düzenli olarak sunar ve sergilerler. 

Sunucular sınıf arkadaĢlarına dönüt verir. Grup üyeleri olarak çalıĢmayı ve çalıĢmada 

öğrendiklerini yansıtırlar (Demirhan ve Demirel, 2003). 
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1.9 Proje ÇalıĢmalarında Değerlendirme AĢaması 

Proje çalıĢmaları bir süreç içerisinde gerçekleĢtirildiğinden, öğrencilerin ortaya 

koydukları ürünler, süreç içerisinde değerlendirilmelidir. Bir proje çalıĢmasının, 

hazırlık, uygulama ve sonuç aĢamaları ayrı ayrı değerlendirilmeye alınmalıdır. Çünkü 

bu aĢamaların her biri öğrencilerin, kiĢisel özellikleri, fen ve matematik birikimleri, 

baĢkalarıyla çalıĢabilme alıĢkanlıkları, problem çözme ve materyal kullanabilme 

becerileri, yaratıcılıkları gibi özelliklerinin belirlenmesine katkıda bulunabilir (Dede ve 

Yaman, 2003). 

Proje tabanlı öğrenme yönteminde değerlendirme sistemi, çalıĢmaların 

baĢlamasından sonlandırılmasına kadar geçen bütün aĢamalarda etkin bir yapıya 

sahiptir. Dönem sonunda yapılan yazılı sınavlar ya da bir ara sınav ardından bir dönem 

sonu sınavıyla öğrenci baĢarısının değerlendirilmesinin yetersiz olacağı, sürecin 

baĢlamasından sonuna kadar geçen bütün aĢamaların değerlendirme sistemi içine 

katılması gerektiği anlayıĢı benimsenmiĢtir. Değerlendirme, öğrenenlerin ders dıĢı 

çalıĢma zamanlarında ne öğrendiklerini, ne kadar öğrendiklerini yansıtır. 

Değerlendirme, öğrenenlere "Ne anlıyorum?", "Nasıl yapıyorum?" gibi soruları 

cevaplamalarında yardımcı olur. Değerlendirme, öğretmenlerin sonraki aĢamaları 

planlamalarına yardım eder. Öğretmenler, süreç içinde öğrenenlerin ilerleyiĢini tekrar 

gözden geçirerek ve bunların dökümünü tutarak, belirlediği sorulara cevaplar alırlar 

(Yurtluk, 2003). 

Proje tabanlı öğrenme yönteminde öğrenenin çalıĢmalarının değerlendirilmesi 

öğretmen ve öğrenenlere bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlar: 

 Öğretmenlere öğrenenlerle güçlü iliĢkiler kurmayı sağlar. 

 Öğrenenlerin sorularına yanıt bulmalarını sağlar.  

 Öğretmenlerin bir sonraki adımı planlamalarına yardımcı olur. 

 Öğrenenlerin içerikle bağlantı kurmasına yardımcı olur. 

 Öğrenenlerin kendi çalıĢmalarını değerlendirmelerini sağlar. 
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 Öğrenenlerin kendi planlarını yapmalarında yardımcı olur 

(County Superintendent of School, Project Based Learning with Multimedia 

2003; Akt. Demirel, 2005). 

 

 

1.10 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Avantajları  

Proje tabanlı öğrenme hem öğrencilere hem de öğretmenlere çok çeĢitli yararlar 

sağlar. Artan sayıda akademik araĢtırma, proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin ilgisini 

çekmek, devamsızlığı azaltmak, iĢbirlikli öğrenme becerilerini geliĢtirmek ve akademik 

performansı geliĢtirmek için okullarda kullanımını destekler (George Lucas Educational 

Foundation, 2001). 

Proje tabanlı öğrenme yönteminde; öğrenciler kendi öğrenmelerini kurgulayıp 

yönlendirirler, yaratıcılıklarını geliĢtirip karĢılaĢtıkları sorunları iĢbirliğiyle çözme 

yoluna giderler, yaĢantı sınıfa taĢınır ve aile aktif olarak öğrenme sürecine katılır. Proje 

çalıĢmaları, öğrencilerin çevrelerinde geliĢen Fen ve Doğa olaylarını algılamalarına, fen 

ve teknolojinin farklı uygulamalarını görmelerine, araĢtıran, gözleyen ve sorunlara 

çözüm üreten bir anlayıĢ ile yaklaĢmalarına dolayısı ile Fen ve Teknolojiyi sevmelerine 

ve bu alanda baĢarılı olmalarına yardımcı olmaktadır (Haliloğlu ve Asan 2004, Çepni, 

2005).  

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin baĢlıca avantajları; 

      Öğrencilerin Alanın konularına ilgi duymalarını sağlar. 

 Öğrencilerin projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar. 

 Öğrencilere bağımsız düĢünme, çalıĢma ve baĢarma cesaretini kazandırır. 

 Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliĢtirir ve zenginleĢtirir. 

 Grupla çalıĢmayı özendirerek, iĢbirliğini arttırır. 

 Uygulama ve teoriyi birleĢtirir. 

 Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları için çoklu yollar önerir. 
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 Öğrencileri problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aĢamalarını 

öğrenip geliĢtirilmelerini sağlar. 

 Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletiĢim tekniklerini geliĢtirme imkânı sağlar. 

 Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur. 

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerini kitap sayfası ve dört duvar arasından 

kurtararak eğitim ve öğretime hayatilik kazandırır. 

 Öğrenciler çeĢitli beceriler kazanırlar. Bunlar: 

a. Teknolojiyi kullanma becerisi: Bilgisayar kullanma, televizyon vb… 

b. BiliĢsel süreç becerileri: Karar verme, eleĢtirel düĢünme vb… 

c. Öz denetim becerileri: Hedefler oluĢturmak, iĢlemleri organize etmek, 

zaman yönetimi. 

d. Tutumlar: Öğrenmeye ilgi, merak vb… 

e. Eğilimler: Özdenetim, baĢarı hissi ( Kaptan ve Korkmaz, 2001, 23-24, 

Korkmaz, 2002, 54). 

 

 

            1.11 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Dezavantajları 

Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin avantajlarıyla beraber dezavantajları da 

vardır. Bunlar: 

Bu yöntemde, öğretmenin gruplardan her birinin çalıĢmasını izlemesi ve yıllık 

planda üniteler için ayrılacak zamanı ayarlaması çok güç olur. Ayrıca bu yöntemde 

öğrencilerin kazanacakları bilgi ve beceriler yönünden aynı düzeyde tutulması çok 

zordur. Öğrencilerin kendilerine verilen bir projeyi tamamlamaları uzun zaman alabilir 

ayrıca bazı öğrenciler, kendilerine ilginç gelebilecek proje konuları bulmada 

zorlanabilirler (Kaptan 1999, Saban 2001). 

Öğretmenler öğrencilere sorumluluk vermekten çekinebilirler; çünkü öğrenciler 

buna hazır hale getirilmemiĢtir, fakat bu durum öğrencilerin sürekli olarak hazırlıksız 
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kalmalarına neden olur. Okulda proje yapımı için gerekli Ģartları taĢıyan uygun ortam 

bulunmayabilir (Demirhan 2002, Balkı ve Girgin 2003). 

Öğrenme için ayrılan süre artabilir. Öğretmenin iĢ yükünü ve sorumluluklarını 

arttırabilir. AraĢtırmanın sınırları iyi çizilmezse, konuda aĢırı bir sapma ve dağılma 

gözlenebilir (Korkmaz, 2002, Saban, 2002,).  

 

 

1.12 Fen motivasyonu tanımı ve fen motivasyonu ölçeğinin özellikleri 

Öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları, öğretmen ve öğrencilerin 

bireysel özelliklerinden, öğretim yöntem ve tekniklerinden, öğrenme ortamından ve 

öğretim programından etkilenen çok boyutlu bir yapıdır. Lee ve Brophy (1996), 

öğrencilerin fen öğrenmelerine yönelik motivasyonlarını tanımlarken iki önemli 

özellikten bahsetmektedir. Bunlar öğrencilerin fen kavramlarını daha iyi anlamaları için 

motive olmaları ve bunu gerçekleĢtirmek için de aktif öğrenme stratejilerini harekete 

geçirmeleridir (Barlia, 1999). 

Motivasyon farklı aktivitelerde gösterilen davranıĢı ve çabayı açıklamaya çalıĢan 

karmaĢık bir psikolojik yapı olmakla birlikte (Watters ve Ginns, 2000), öğrenmeyi ve 

baĢarıyı etkileyen önemli faktörlerden de birisidir. Çünkü motivasyonu yüksek 

öğrenciler, motivasyonu düĢük öğrencilere göre sınıf içi etkinlik ve görevlerde daha 

fazla çaba ve azim gösterme eğilimindedirler (Wolters ve Rosenthal, 2000, Martin 

2001). Bu nedenle motivasyon, öğrenmenin anahtar kavramlarından birisidir ve öğretim 

ortamlarında ihmal edilmemesi gerekmektedir (Ryan ve Deci, 2000).  

Drucker, Hull, Herzberg, Keller, Likert, Luthans, Maslow, Mayo, McClelland, 

McGregor, Rogers, Tolman, Vroom ve Wlodkowski Teorileri‟nde, motivasyonun bütün 

öğrenmelerde önemli bir rolü olduğu ve motivasyon gibi bir enerji kaynağı olmadıkça 

davranıĢın meydana gelmeyeceği ifade edilmiĢtir (Akt. Yaman ve Dede, 2007). 

Muir (2001) öğretmenlere, öğrencilerin derslere yönelik motivasyonlarını 

artırmak için aĢağıdaki aktiviteleri yapmalarını önermiĢtir: 

 Öğrencilerin öğrenme sitillerini dikkate alma, 
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 Öğrencilere baĢarıya ulaĢması için yardımcı olma, 

 Öğrencilere yüksek düzeyli düĢünme ve bağlantılar kurma imkân verme, 

  Öğrencilerin ilgilerini ve öğrenme tercihlerini dikkate alma, 

 Öğrenci-öğretmen iliĢkisine dikkat etme, 

 Aktif ve yaĢayarak öğrenmeye imkân verme, 

 Öğrencilere seçim hakkı verme. 

Fen öğretiminde motivasyonun önemi üzerinde yapılan çalıĢmalarda 

öğrencilerin motivasyonunu etkileyen faktörler; öğrencilerin konulara yönelik ilgileri ve 

sınıfta aldıkları notları, öğrencilerin görev algıları, bilimsel bilgileri edinmelerindeki 

baĢarı ve baĢarısızlıkları, öğrencilerin fen dersindeki genel amaç ve yönelimleri, 

bilimsel anlamlandırmalarındaki baĢarıları olarak belirlenmiĢtir (Tuan, Chin & Sheh, 

2005). 

Tuan & Chin ve Shieh (2005) yaptıkları çalıĢmada öğrencilerin fen öğrenmedeki 

motivasyonlarını açığa çıkarmanın oldukça önemli olduğunu ve bunu belirleyecek 

herhangi bir ölçeğin bulunmadığına dikkat çekerek, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 

yapılan Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları (Students‟ Motivation 

Toward Science Learning, SMTSL) ölçeğini geliĢtirmiĢlerdir. Bu ölçek 9 tanesi negatif, 

26 tanesi pozitif olmak üzere 35 maddeden oluĢan 5‟li likert tipi bir ölçektir. 

Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları (ÖFÖYM) ölçeği 6 

faktörden oluĢmaktadır. Bu faktörler öğrenme motivasyonu ile yapılandırmacı öğrenme 

teorisinin bütünleĢtirilmesi sonucunda belirlenmiĢtir. Tuan & Chin ve Shieh (2005) bu 

faktörleri Ģu Ģekilde tanımlamıĢlardır: 

1. Özyeterlik (Self-efficacy): Öğrencilerin fenle ilgili olarak verilen bir iĢi ya da 

görevi iyi bir Ģekilde yerine getirebileceklerine iliĢkin bireysel yeterlilikleri ile ilgili 

inançlarıdır. 

2. Aktif Öğrenme Stratejileri (Active learning strategies): Öğrencilerin önceki 

bilgilerine dayalı olarak yeni bilgileri inĢa etmeleri için farklı stratejileri kullanmada 

aktif rol oynamalarıdır. 
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3. Fen Öğrenmenin Değeri (Science learning value): Fen öğrenmenin değeri, 

öğrencilerin problem çözme becerisi kazanmalarına, araĢtırmaya dayalı etkinlikleri 

tecrübe etmelerine, kendi kendilerine düĢünmelerine ve fenin günlük hayatları ile 

uygunluğunu bulmalarına izin verir. Eğer öğrenciler bu değerleri algılayabilirlerse, fen 

öğrenmek için istekli olacaklardır. 

4. Performans Amacı (Performance goal): Öğrencilerin fen öğrenme amaçları, 

diğer öğrencilerle rekabet etmek ve öğretmenin ilgisini çekmektir. 

5. BaĢarı Amacı (Achievement goal): Öğrenciler, fen öğrenme sürecindeki 

yetenekleri ve baĢarıları arttıkça doyuma ulaĢırlar. 

6. Öğrenme Ortamındaki Özendiricilik (Learning environment stimulation): 

Öğretim programı, öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemleri ve öğrencilerin 

birbirleri ile etkileĢimleri gibi öğrenme ortamı öğeleri öğrencilerin fen öğrenme 

motivasyonunu etkiler. 

 

 

1.13  Ġlgili AraĢtırmalar 

Heckendorn (2002), proje tabanlı öğrenme yöntemi aracılığıyla, öğrencilerin 

bilgilerini zenginleĢtirmek için okulun ihtiyaçlarını ve düzeyini incelemiĢtir. 2000 yılı 

güz döneminde sınıf içerisinde gerçek dünya problemleri için, okulun ihtiyaçları 

doğrultusunda çözüm yolları araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada sınıf içinde elde edilen 

sonuçlar okulun araĢtırma hedeflerine yararlı olurken, öğrencilere gerçek dünya 

problemlerinin çözümünde deneyim edinme fırsatı da sağlamıĢtır. Ġki sömestr boyunca 

öğrenciler gerçek dünya problem senaryolarını hazırlayarak bazı çözüm yollarına 

ulaĢmıĢlardır. 

Girgin, 2003 yılında “ Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özel Konya Esentepe 

Ġlköğretim Okulu Tarafından Uygulanmasına Yönelik Bir Değerlendirme” adlı yüksek 

lisans tez çalıĢması yapmıĢtır. AraĢtırmacı çalıĢmada proje temelli öğrenme yönteminin 

öğrenciler tarafından nasıl algılandığını, bu yöntemin nasıl uygulandığını ortaya 

çıkarmayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmacı, araĢtırmasında nitel araĢtırma yöntemini 
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kullanmıĢ olup, araĢtırmanın verileri nitel araĢtırma yöntemlerinden gözlem, görüĢme, 

doküman incelenmesi kullanılarak toplanmıĢtır. AraĢtırma soncunda, projelerin 

öğrencilerin derslerine olan motivasyonlarını arttırdığını ve öğrenmelerini daha kalıcı 

kıldığı gözlemlenmiĢtir. 

Yurttluk, (2003) “Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Matematik Dersi 

Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi” adlı yüksek lisans tez çalıĢmasında, 

„Trigonometrik Bağıntılar‟ konusunda bir senaryo çerçevesinde öğrencilerin eğimli 

arazi üzerinde trigonometrik bağıntıları kullanarak bir kompleks inĢa etmeleri 

planlanmıĢ; bu doğrultuda öğrencilere çalıĢmayla ilgili mesleki rol dağılımı yapılmıĢtır. 

ĠĢ-Teknik ve Coğrafya dersleri ile bağlantılar kurulmuĢ ve öğrenci proje çalıĢmaları 

kaydedilmiĢtir. Öğrencilerin derse yönelik tutumları incelenmek için “Matematik Dersi 

Tutum Ölçeği” uygulanmıĢ ve sonuçta tutumlarında bir değiĢme görülmemiĢtir. 

Öğrencilerin çalıĢmaya yönelik görüĢleri incelendiğinde ise, derslerin daha zevkli ve 

yararlı geçtiğinin, farklı derslerle bağlantıların kurulduğunun, sorumluluk duygusunu 

geliĢtirdiğinin vurgulandığı görülmüĢtür. Ayrıca öğretmenlerin yöntemle ilgili görüĢleri 

alınmıĢtır ve çalıĢmanın öğrenci ve öğretmenler için yararlı olabileceği, çalıĢmanın 

akademisyenlere birlikte yürütülmesinin çok daha verimli olacağı vurgulanmıĢtır.  

Moti ve Abigail (2004) tarafından “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayları Ġçin 

Proje Tabanlı Öğrenmede Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılması” isimli 

çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın katılımcıları üniversitenin fen ve teknoloji 

öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencileridir. Öğrenciler küçük gruplar halinde 

çalıĢarak, proje tabanlı öğrenme modelini kullanarak projeler oluĢturmuĢlar. Proje 

sonucundaki ürünler ise, grup ve bireysel raporlar, portfolyo, çoklu ortam sunumu ve 

fiziksel modellerdir. AraĢtırmanın sonucu; öğrencilerin gözünden proje tabanlı 

öğrenmenin yararlılıkları, öğrencilerin projelerini yaparkenki deneyimleri ve 

öğrencilerin değerlendirme yaparken kazandıkları ile ilgilidir. 

Çakan, (2005) “Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Uygulandığı 6.Sınıf 

Matematik Dersine ĠliĢkin Öğrenci ve Öğretmen GörüĢleri” adlı yüksek lisans tez 

çalıĢmasında, ilköğretim 6. sınıf matematik dersinde E.B.O.B. konusundaki öğrenci 

görüĢleri araĢtırılmıĢtır. Öğrencilerin çalıĢmaları araĢtırmacı öğretmen tarafından 
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gözlenmiĢ ve kaydedilmiĢtir. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin yaklaĢımla ilgili görüĢleri 

alınmıĢtır. Öğrenci görüĢleri incelendiğinde bilgilerin daha iyi öğrenildiği, öğrenmenin 

araĢtırma yoluyla gerçekleĢtiği, baĢarı duygusunun ortaya çıktığı vurgulanmıĢtır. 

Öğretmen görüĢlerinde yöntemin tamamen öğrenci merkezli olması, öğrencileri 

araĢtırmaya ve farklı kaynaklara yönlendirmesi faydalı yönleri olarak görülmüĢtür. 

Seloni (2005), “Fen bilgisi öğretiminde oluĢan kavram yanılgılarının proje 

tabanlı öğrenme ile giderilmesi” adlı çalıĢmasında öğrencilerde fen dersinde oluĢan 

kavram yanılgıları belirlenmeye çalıĢılmıĢ, öğrenci merkezli öğretim modellerinden biri 

olan proje tabanlı öğrenme yöntemi ile kavram yanılgılarının giderilmesi sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Özel Batı Ġlköğretim Okulu 5.sınıf öğrencileri 

oluĢturmaktadır. “Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu” ünitesi deney grubunda proje 

tabanlı öğrenme yöntemi ile kontrol grubunda geleneksel yöntemle iĢlenmiĢtir. Deney 

ve kontrol grubuna bilimsel baĢarı testi, tutum ölçeği ve kavram testi uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular sonucunda her iki grubun baĢarıları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bulgular, deney grubunda bulunan öğrencilerin, fen bilgisi dersindeki 

baĢarılarında kontrol grubunda bulunan öğrencilere kıyasla anlamlı bir fark olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Yavuz (2006) “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Kimya Eğitimi Öğrencilerinin 

Çevre Bilgisi ile Çevreye KarĢı Tutumlarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi” adlı 

çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmada proje tabanlı öğrenme yöntemi ile öğrencilerin çevre 

ve çevre koruma konusunda seçmiĢ oldukları sorun ya da problem hakkında, öğrenci 

projeleri hazırlanarak, öğrencilerin çevre bilgileri, çevre tutumları ve davranıĢları 

üzerine etkilerini ortaya koymayı amaçlamıĢtır. AraĢtırma Hacettepe Üniversitesi 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 59 öğrenci üzerinde uygulanmıĢtır. 

Elde edilen verilerin analizi sonucunda proje tabanlı öğretim uygulamaları sonunda 

öğrencilerin baĢarılarının arttığı ve geliĢtiği, öğrencilerin çevreye karĢı tutumlarının ve 

davranıĢlarının geliĢtiği anlaĢılmıĢtır. 

2006 yılında Saracaloğlu, Akamca ve YeĢildere tarafından “Ġlköğretimde Proje 

Tabanlı Öğrenmenin Yeri” isimli çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada tüm yönleri ile 

proje tabanlı öğrenme yönteminin ne olduğu üzerinde durulmakta, proje tabanlı ve 
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probleme dayalı öğrenme yöntemleri karĢılaĢtırılmakta ve öğrencilerin farklı disiplinleri 

öğrenmeye yönelik tutumları üzerine etkileri de fen ve matematik dersleri bazında ele 

alınmaktadır. 

Gültekin (2007) „„Proje Tabanlı Öğrenmenin BeĢinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde 

Öğrenme Ürünlerine Etkisi‟‟ adlı çalıĢmasında, Ġlköğretim beĢinci sınıf fen bilgisi 

dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi incelenmiĢtir. Ön test-son 

test kontrol gruplu deneysel araĢtırma modeliyle gerçekleĢtirilen araĢtırmada, proje 

tabanlı öğrenmenin öğrenci baĢarısı üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. Ayrıca, araĢtırmaya 

katılan öğrenciler ve sınıf öğretmeninin proje tabanlı öğrenmeye iliĢkin görüĢlerini 

almak amacıyla yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

ilköğretim beĢinci sınıf fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin 

uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin akademik baĢarıları ile proje tabanlı 

öğrenme yönteminin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin akademik 

baĢarıları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuĢtur. Ayrıca, araĢtırmaya 

katılan deney grubu öğrencileri ve sınıf öğretmeni, proje tabanlı öğrenmenin, öğrenci 

baĢarısını artırdığını, öğrenmeyi zevkli, eğlenceli ve anlamlı kıldığını, öğrencilere çok 

çeĢitli beceriler kazandırdığını ve az da olsa sorunlar yaĢandığını belirtmiĢlerdir. 

Uzun tarafından 2007 yılında, “Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım 

Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik BaĢarı ve Kalıcılığa Etkisi” ilköğretim 

4. ve 5. sınıf Fen Bilgisi dersinde incelenmiĢtir. Yapılan ön test, son test ve kalıcılık 

testleri sonucunda deney gruplarının kontrol gruplarına göre daha baĢarılı olduğu ve 

buna bağlı olarak proje tabanlı öğrenmenin akademik baĢarı ve kalıcılıkta etkili olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Yurttepe (2007) “Ġlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenmenin 

Öğrenci BaĢarısına Etkisi” adlı yüksek lisans tez çalıĢmasında, ilköğretim 8. sınıf Fen 

Bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin baĢarılarına etkisini 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. ÇalıĢma 8. sınıf öğrencilerinden iki grup üzerinde 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıĢtır. Kontrol 

grubunda öğretmen merkezli öğrenme yöntemi, deney grubunda da proje tabanlı 

öğrenme uygulanmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular Ģu Ģekilde özetlenebilir; 
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proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersinde 

baĢarılarına olumlu katkısı olduğu bulunmuĢtur. 

2008 yılında Akpınar, Yıldız ve Ergin “Fen Eğitiminde Proje ÇalıĢmaları ve 

Bilim ġenliklerine Yansımaları” adlı çalıĢmayı yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada, bilim 

Ģenliğine katılmak için proje hazırlayan ve bir ilköğretim okuluna devam eden 6. 7. ve 

8. sınıf öğrencilerin proje hazırlama süreçleri ile ilgili görüĢlerine, kazanımlarına ve 

proje örneklerine yer verilmiĢtir. Elde edilen verilerin analizinde, nitel araĢtırma veri 

analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıĢ ve öğrencilerin proje 

çalıĢmalarına yönelik olumlu görüĢlere sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

Yalçın, Turgut ve Büyükkasap (2009) “Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin 

Öğrencilerin Elektrik Konusu Akademik BaĢarılarına, Fiziğe KarĢı Tutumlarına ve 

Bilimsel ĠĢlem Becerilerine Etkisinin Ġncelenmesi” adlı çalıĢmalarında proje tabanlı 

öğretim yönteminin Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin elektrik konusu 

baĢarıları, bilimsel iĢlem becerileri ve fizik dersine karĢı tutumlarına etkisini 

incelemiĢlerdir. Ġstatistiksel analiz, öğrencilerin fiziğe karĢı tutum, elektrik baĢarısı ve 

bilimsel iĢlem becerisi açısından, deney grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel 

olarak önemli farklar olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca nitel bulguların deneysel sonuçlarla 

paralellik taĢıdığı, proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin öğrenmelerine katkı 

sağladığı ve onların fiziğe karĢı olan tutumlarını olumlu etkilediği görülmüĢtür.  

Özer (2011), “Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji 

konularındaki baĢarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin geliĢmesine etkisi” isimli 

çalıĢmasını, hizmetlerini ilköğretim okullarında görev yapacak fen bilgisi öğretmen 

adayları ile yürütmüĢtür. Öğretmen adaylarından kendilerine verilen biyoloji konuları 

ile ilgili olarak problem seçmeleri ve bu problemin proje tabanlı öğrenme yöntemi ile 

çözmeleri istenmiĢ ve proje oluĢturma sürecinde biyoloji konularının proje tabanlı 

öğrenme yöntemi ile öğrenmenin öğrencilerin akademik baĢarılarına ve bilimsel süreç 

becerilerin geliĢimine etkisinin olup olmadığı araĢtırılmıĢ. Fen bilgisi öğretmenliği 

2.sınıfta okuyan 37 öğrenci oluĢturmakta araĢtırma iki kez uygulanmıĢ. ÇalıĢmada ön 

test-son test kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıĢtır. 1. ve 2. uygulama sonucunda 

öğretmen adaylarının biyoloji bilgi testi son test ortalamaları arasında anlamlı farkın 
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olmadığı, proje tabanlı öğrenme yönteminin öğretmen adaylarının bilimsel süreç 

becerilerinin geliĢiminde etkili olduğu saptanmıĢtır. 

Literatür taraması sonucunda, proje tabanlı öğrenme yönteminin çeĢitli alanlarda 

etkili olduğu ve proje tabanlı öğrenmenin çeĢitli alanlarda öğrencilerin motivasyonunu 

olumlu yönde etkilediği görülmüĢtür. Ayrıca araĢtırmalarda proje tabanlı öğrenmenin 

öğrencilerin yaratıcı düĢünceler ortaya çıkarmasını ve iĢbirlikçi çalıĢmalarını da 

desteklediği görülmektedir. 

Bu araĢtırmada ise proje tabanlı öğrenme yönteminin fen öğreniminde 

öğrencilerin baĢarısını ve motivasyonunu nasıl etkilediği ve fen öğretiminde 

uygulanabilirliği incelenmiĢtir.  

 

 

1.14 AraĢtırmanın Amacı 

Ġlköğretim 6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre 

hazırlanmıĢ proje tabanlı öğrenme yönteminin, mevcut programa uygun olarak yapılan 

öğretime göre, öğrencilerin akademik baĢarısına ve fen öğrenimine yönelik 

motivasyonlarına etkisinin incelenmesi bu araĢtırmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu 

amaç çerçevesinde aĢağıda bulunan alt problemlerin cevabı uygulama yapılarak 

araĢtırılmıĢtır. 

 

 

1.15 PROBLEM CÜMLESĠ 

6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre hazırlanmıĢ proje 

tabanlı öğrenme yöntemi, mevcut programa uygun olarak yapılan öğretime göre, 

öğrencilerin akademik baĢarıları ve fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢiklik oluĢturmuĢ mudur? 
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1.16 Alt Problemler 

1. Deney ve kontrol grupları arası baĢarı ön testleri arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

2.  Deney ve kontrol grupları arası baĢarı son testleri arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

3. 6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre hazırlanmıĢ 

proje tabanlı öğrenme yöntemi deney grubu öğrencilerinin baĢarıları üzerinde 

anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur? 

4. Mevcut programa uygun olarak yapılan öğretim yöntemi kontrol grubu 

öğrencilerinin baĢarıları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur? 

5. Deney ve kontrol grupları arası ÖFÖYM Ölçeği ön testleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Deney ve kontrol grupları arası ÖFÖYM Ölçeği son testleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

7. 6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre hazırlanmıĢ 

proje tabanlı öğrenme yöntemi deney grubu öğrencilerinin fen öğrenimine 

yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur? 

8. Mevcut programa uygun olarak yapılan öğretim yöntemi kontrol grubu 

öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı bir fark 

oluĢturmuĢ mudur? 

 

1.17 AraĢtırmanın Önemi 

Elektrik ünitesi 4.sınıftan itibaren fen ve teknoloji dersi müfredatı içerisinde yer 

almaktadır. BeĢ yılı kapsayan bu müfredat öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektiği fen 

konularındandır. Ayrıca 6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesindeki konular, sonraki 

dönemlerde fizik konusu içinde yer alan Elektrik Devreleri konusu için temel 

oluĢturmaktadır.  
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Elektrik akımı ve elektrik potansiyeli gibi kavramlar nasıl olduğunun 

görülememesi nedeniyle özetlenerek anlatılır ve öğrenciler bu kavramları anlamakta 

gerçekten zorluk çekerler. Elektrik konusu, fizikte mekanik gibi diğer konularla 

karĢılaĢtırıldığında zor bir konudur. Birçok öğrenci önceki eğitimlerinde, temel elektrik 

terimlerinin tekrarlanmasına rağmen, bu özetlenen kavramlar arasındaki farkı ayırmada 

sık sık zorlanmakta olduklarını belirtmiĢlerdir (Pardhan ve Bano, 2001).   

         Lee ve Law (2001), yaptıkları araĢtırmada, öğrencilerin elektrik akımını anlamak 

için günlük deneyimlere baĢvurduklarını görmüĢlerdir. ÇalıĢmada elektrik konusunda 

öğretim görmüĢ ya da görmemiĢ olsun farklı yaĢ seviyelerinde bulunmalarına rağmen 

öğrencilerde kavram yanılgıları olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 Göçmençelebi (2002), “Elektrik Ünitesindeki Bilgi ve Kavramların Ġlköğretim 

Dördüncü ve BeĢinci Sınıf Öğrencileri Tarafından AnlaĢılma Düzeyi” isimli 

çalıĢmasında öğrencilerin elektrik ünitesindeki bilgi ve kavramları iyi anlayamadıklarını 

özellikle soyut kavramlarla ilgili konularda zorlandıklarını ve bu konularda daha fazla 

soru sorduklarını saptamıĢtır. Ayrıca öğrencilerin kavramlar hakkında oldukça yüksek 

oranda yanılgılara kapıldıkları görülmüĢtür. 

Eryılmaz ve Sencar (2002)‟a göre elektrik ünitesi öğrencilerin zorluk çektiği 

ünitelerden bir tanesidir. Yenilenen fen eğitimi içerisinde yer alan geliĢmeler ve 

değiĢmeler neticesinde ülkemizde konular itibariyle soyut bir içeriğe sahip olan elektrik 

ünitesi ile ilgili ve bu alanda çok fazla kavram yanılgısı çalıĢması da yapılmıĢtır. Yeni 

fen ve teknoloji öğretim programının getirdiği yenilikler ve değiĢimleri göz önüne 

alınarak bu konu ile ilgili çalıĢmaların yapılmasını gerekli kılmakta ayrıca programın 

etkililiğini de göstereceği düĢünülmektedir. 

Dilber ve Düzgün (2003), Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri hakkındaki 

kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmada 

öğrencilerin basit elektrik devreleriyle ilgili olarak akım-direnç iliĢkisi, lambaların 

parlaklıklarının nelere bağlı olduğu, akım ve potansiyel değiĢimine göre nasıl 

değiĢeceği, dirençlerin üzerindeki akım ve potansiyel paylaĢımı gibi konular hakkında 

değiĢik kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiĢtir. 
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Son yıllarda yapılan çalıĢmalar öğrencilerin elektrik devreleri konusundaki bazı 

kavramları anlama düzeyinde güçlüklerle karĢılaĢtıklarını göstermiĢtir. Bir elektrik 

devre Ģemasının gerçek Ģeklini belirleme veya gerçek bir elektrik devresinin Ģemasını 

belirleme de öğrencilerin sahip oldukları problemler arasında bulunmaktadır 

(Engelhardt ve Beichner, 2004). 

Demirci ve Çirkinoğlu (2004) elektrik ünitesi ile ilgili yapmıĢ oldukları 32 

soruluk anket soruları sonunda öğrencilerle ilgili „Cisimlerin büyüklüğü ile direncinin 

doğru orantılı olduğu‟ ve „ iletken telin direnci yoktur‟ kavram yanılgısını araĢtırma 

sonucunda tespit ettiklerini belirtmiĢlerdir. 

SomutlaĢtırılmıĢ sınıf içi etkinliklerinin öğrencilerin konuyu anlama seviyelerini 

artırdığı; Hardal ve Eryılmaz (2004)‟ın yapmıĢ oldukları çalıĢmada görülmektedir. Bu 

çalıĢmada basit araçlar yaparak öğrenme yöntemine göre elektrik devreleri ile ilgili 

etkinlikler hazırlamıĢ ve bu etkinliklerin öğrencilerin fizik baĢarılarına ve fiziğe karĢı 

tutumlarına etkisini tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmada, çeĢitli kaynaklardan yararlanılarak 

basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre hazırlanmıĢ dokuz etkinlik 

kullanmıĢlardır. Sonuç olarak, basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre 

hazırlanan etkinliklerin yapıldığı sınıftaki öğrencilerin fizik baĢarılarının, geleneksel 

öğretim yönteminin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin fizik baĢarılarından daha yüksek 

olduğu, fakat öğrencilerin fizik tutumları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiĢtir.  

      Abuzer ve ark. (2005)‟nın iki aĢamada gerçekleĢtirdiği elektrik ünitesine 

yönelik kavram yanılgısı araĢtırmasında geliĢtirilen bir çalıĢma yaprağı kullanılmıĢtır. 

Bu araĢtırma sonucunda „Tüm karıĢımlar elektrik akımını iletir‟ kavram yanılgısı tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca aynı araĢtırmada yanlıĢ kavramların hemen düzeltilmediği takdirde 

öğrencileri, takip eden akademik kariyerlerinde de uyuĢmazlıklara sürüklediğini 

belirtmektedir. Bu sorunların çözümünde derinliğine kavramsal öğretimin bu sorunu 

çözdüğünü ve bu sorunun çözümünde en etkili faktörlerden birinin bilimsel süreç 

becerilerine sahip kavramsal değiĢim konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip 

öğretmenlerle mümkün olabileceğini belirtmektedir. 
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     Literatür incelendiğinde öğrencilerin elektrik konusu ile ilgili kavram 

yanılgılarına sahip oldukları ve konunun soyut olmasından dolayı anlamada zorluk 

yaĢadıkları görülmektedir. Yapılan çalıĢmalar hem öğrencilerin elektrik ünitesindeki 

kavram yanılgıları tespiti üzerine hem de farklı yöntemlerle iĢlenen elektrik konusunda 

öğrenci baĢarılarının nasıl etkilendiği üzerinedir. Bu çalıĢmada ise proje tabanlı 

öğrenme yönteminin elektrik ünitesindeki öğrenci baĢarı ve fen öğrenimine yönelik 

motivasyonuna etkisi incelenmektedir. 

          Proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencileri iĢ birliği içerisinde 

çalıĢmaya teĢvik eden ve öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılarak öğrendiği 

çalıĢmaların yer aldığı bir öğrenme yöntemi olması ve ayrıca yöntemin sonunda öğrenci 

gruplarının somut ürünler ortaya çıkarması, soyut kavramların yer aldığı fen konularının 

öğretimine katkı sağlaması nedeniyle Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile 

YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesinin iliĢkilendirilmesi öğrencilerin konuyu sorgulayıp, 

analiz ederek, kendileri keĢfederek ve somutlaĢtırarak öğrenmesine olanak 

sağlamaktadır. 

           Öğretim yöntemlerinin uygulanıĢında baĢarının en önemli göstergesi 

hedeflere ulaĢma düzeyidir. Öğrencilerin akademik baĢarısı elde ettikleri kazanımlar ile 

ifade edilir. Ayrıca akademik baĢarıya etki eden diğer önemli faktör ise öğrencilerin 

derse karĢı olan motivasyonlarının düzeyidir. Öğrencinin derse karĢı olan motivasyon 

düzeyi ve öğretim yönteminin etkili olması akademik baĢarıyı da beraberinde getirir. 

GeliĢen eğitim sistemi ile öğrencilere üst düzey düĢünme becerileri kazandırılması 

hedeflenmektedir. Bu da öğrencinin sürece aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin 

keĢfetmesi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda araĢtırmada proje tabanlı öğrenme 

yöntemi ile YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi iĢlenmiĢ ve öğrencilerin baĢarı ve fen 

öğrenimine yönelik motivasyonlarına etkisi araĢtırılmıĢtır. 
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1.18 Varsayımlar 

1. Hazırlanan baĢarı testindeki maddelerin kazanımlar ile tam olarak 

örtüĢtüğü ve uygulanan baĢarı testindeki ön test ve son testin birbirine paralel olduğu, 

2. Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğine objektif ve 

samimi cevaplar verdikleri, 

3. Öğrencilerin baĢarı testindeki soruların tamamını okuyarak 

cevapladıkları varsayılmıĢtır. 

 

 

1.19 Sınırlılıkları  

Bu araĢtırma, 

1. Özel Mavi Dünya Ġlköğretim Okulu ve Davut Dörtçelik 

Ġlköğretim Okulu 6.sınıf toplam 92 öğrencileriyle, 

2. Ġlköğretim 6.Sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarıyla, 

3. Kazanımların düzeyini belirlemek için kullanılan 

“YaĢamımızdaki Elektrik BaĢarı Testi” ve öğrencilerin fen motivasyonlarını 

belirlemek için kullanılan “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” ile 

sınırlıdır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu çalıĢmada Ġlköğretim 6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesinde, Proje 

Tabanlı Öğrenme yöntemi uygulanmıĢ ve uygulama sonucunda yeni, yapılandırmacı 

yaklaĢımı temel alan MEB programına göre farklılıklar değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde 

araĢtırmanın modeli, evreni ve örneklemi, verilerin toplanması ve verilerin analizi 

hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

 

2.1 AraĢtırmanın Tasarlanması 

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi, öğrencinin bilgiyi keĢfetmesi ve 

yapılandırması bunun yanında yaparak yaĢayarak öğrenmesi ve diğer öğrencilerle 

iĢbirliği ile grup içinde çalıĢma gibi birçok faydalar sağlamaktadır. Bu bağlamda 

öğrencilere proje yapma ve kendi kendilerine öğrenme olanağı sağlayan Proje Tabanlı 

Öğrenme Yönteminin YaĢamımızdaki Elektrik ünitesinde uygulanmasına ve 

değerlendirilmesine karar verilmiĢtir. ÇalıĢmanın yapılması için Özel Mavi Dünya 

Ġlköğretim Okulu ve Davut Dörtçelik Ġlköğretim Okulu seçilmiĢtir. Bu okulların 

seçilmesinde araĢtırmacının bu okullardan birinde görev alması ve okulların Proje 

Tabanlı Öğrenme Yönteminin uygulanması için yeterli donanıma sahip olmasıdır. 

AraĢtırmanın uygulanmasında konu olarak 6.Sınıf “YaĢamımızdaki Elektrik 

Ünitesi” seçilmiĢtir. Bu konunun seçilmesinde belirleyici faktörler; elektrik konusunun 

öğrenilmesinde öğrencilerin elektrik konusunda çeĢitli kavram yanılgılarına sahip 

olmaları, elektrik konusunun günlük hayatla iliĢkili olması ve elektrik konusunun proje 

yapmaya uygun olmasıdır. Seçilen YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi ile ilgili MEB yıllık 

planında 10 ders saati süre verilmiĢtir. Ünite kendi içinde iki konudan oluĢmaktadır. Ġlk 

olarak “Elektrik Enerjisi Nasıl TaĢınır?” konusu 4 ders saati, “Ġletkeni değiĢtir, 

Ampulün Parlaklığı DeğiĢsin” konusu 6 ders saati sürmektedir. YaĢamımızdaki Elektrik 

Ünitesi kazanımları Ģunlardır: 
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1. Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak; 

 Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit 

bir elektrik devresi tasarlar ve kurar. 

 Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan 

maddeler olarak sınıflandırır. 

 Metallerin iletken, plastiklerin yalıtkan olduğunu fark eder. 

 Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder. 

 Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeĢitli 

amaçlar için kullanıldığını fark eder. 

 Yalıtkan maddelerin, elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere 

karĢı korunmada nasıl kullanılabileceğini araĢtırır. 

 Kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına 

karĢı alınması gereken önlemleri listeler. 

2. Ġletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler; 

 Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu 

tahmin eder. 

 Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve 

kurar. 

  Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin 

uzunluğu, kesiti ve cinsinin değiĢtirilmesiyle değiĢebileceğini deneyerek fark eder. 

 Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karĢı gösterdikleri zorluğu 

“direnç” olarak ifade eder. 

 Bir iletkenin direncinin iletkenin uzunluğuna, kesitine ve cinsine bağlı 

olarak değiĢtiği sonucuna varır. 

 Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade 

eder. 
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 Devre elemanlarının iki uçlu olduğunu gözlemler ve her birinin belirli bir 

direnci olduğunu ifade eder. 

 Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir. 

 Ampulün de bir iletken telden oluĢtuğunu ve bir direncinin olduğunu fark 

eder. 

 Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl 

değiĢtirdiğini deneyerek keĢfeder. 

 Devredeki ampulün parlaklığını değiĢtirebilmek için basit bir reosta 

modeli tasarlar ve yapar. 

 

2.2 AraĢtırma Modeli 

AraĢtırmada, Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile yapılan öğretimin mevcut 

programa uygun olarak yapılan öğretime göre öğrencilerin baĢarı ve fen öğrenimine 

yönelik motivasyonları açısından bir farklılık oluĢturup oluĢturmadığını saptamak için 

ön test- son test kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıĢtır. 

 

2.3 AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evreni Bursa ilinde bulunan tüm 6. Sınıf öğrencileridir. 

AraĢtırmanın örneklemini Davut Dörtçelik Ġlköğretim Okulu ve araĢtırmacının 

görev aldığı Özel Mavi Dünya Ġlköğretim Okulu 6.sınıfta öğrenim gören toplam 92 

öğrenci oluĢturmaktadır. Her iki okuldan seçilen deney ve kontrol gruplarının fen ve 

teknoloji dersi için baĢarı düzeylerinin birbirine yakın olduğu yapılan ön testler 

sonucunda saptanmıĢtır. Deney grubu Özel Mavi Dünya Ġlköğretim Okulundan 6B ve 

Davut Dörtçelik Ġlköğretim Okulundan 6C Ģubelerini içermektedir. Kontrol grubu ise 

Özel Mavi Dünya Ġlköğretim Okulundan 6A ve Davut Dörtçelik Ġlköğretim Okulundan 

6A Ģubelerini içermektedir. ÇalıĢma araĢtırmacı tarafından her iki okulda bir deney 

grubu bir kontrol grubu Ģubeleri ile yürütmüĢtür. Her iki okuldaki deney ve kontrol 
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grubu öğrencileri ile birinci kısım kazanımlar için 4 ders saati ve ikinci kısım 

kazanımlar için 6 ders saati ders iĢlenmiĢtir. 

 

2.4 Veri Toplama Aracı 

Bu araĢtırmada öğrenci baĢarısını ölçmek için özdeĢ olarak hazırlanmıĢ iki adet  

“YaĢamımızdaki Elektrik BaĢarı Testi” ön test-son test olarak uygulanmıĢtır. 

Öğrencilerin fen motivasyonlarını ölçmek için “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon 

Ölçeği” ön test-son test olarak uygulanmıĢtır. 

 

2.4.1 YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi BaĢarı Testi 

AraĢtırmada veri toplamak için kullanılan YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi 

kazanımlarını içeren baĢarı testi sorularının hazırlanıp geliĢtirilmesi, araĢtırmanın 

önemli safhalarından birini oluĢturmaktadır. YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi 

kazanımları fen ve teknoloji ders kitabında incelenmiĢtir. Elektrik konusuyla ilgili 

öğretim programında on sekiz öğrenci kazanımı bulunmaktadır. Tüm kazanımları içeren 

40 maddelik baĢarı testi hazırlanmıĢtır.  Maddelerin yazılmasında yardımcı kaynak 

kitaplar ve yaprak testlerden faydalanılmıĢtır. OluĢan baĢarı testi on sekiz öğrenci 

kazanımını ölçmeyi hedeflemektedir. Ölçme aracı dört Ģıklı çoktan seçmeli test olarak 

belirlenmiĢtir. Hazırlanan 40 maddelik baĢarı testi Özel Mavi Dünya Ġlköğretim Okulu 

ve Davut Dörtçelik Ġlköğretim okullarında 7.sınıfta okuyan 60 öğrenciye uygulanmıĢ, 

madde analizi yapılmıĢ ve test güvenirlik katsayısı hesaplanmıĢtır. Testin KR- 20 

güvenirlik katsayısı 0,89 olarak hesaplanmıĢtır. Madde analizinde doğru cevaplar 1, 

yanlıĢ cevaplar 0 ile puanlanmıĢtır. Daha sonra alınan puana göre doğru sayısı fazla 

olandan az olana doğru bir sıralama yapılmıĢtır. Madde güçlüğü maddeyi doğru 

cevaplayanların sayısının tüm cevap sayısına bölünmesiyle elde edilmiĢtir.  

Madde ayırt ediciliğinin hesaplanması için her bir maddeyi doğru 

cevaplayanların testten almıĢ oldukları puanların aritmetik ortalaması bulunmuĢtur. Bu 

ortalamadan testin genelinin aritmetik ortalaması çıkarılmıĢ ve testin standart sapmasına 

bölünmüĢtür. Daha sonra bu sayı her bir maddeyi doğru cevaplayanların, yanlıĢ 
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cevaplayanların oranının karekökü ile çarpılmıĢ ve her bir maddenin ayırt edicilik gücü 

hesaplanmıĢtır. Tablo 1. de baĢarı testine ait madde güçlükleri ve ayırt edicilikleri 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. BaĢarı Testine Ait Madde Güçlükleri ve Madde Ayırt Edicilikleri 

Madde No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Güçlük 0,85 0,95 0,86 0,76 0,55 0,53 0,58 0,72 0,55 0,55 0,45 0,53 

Ayırıcılık 0,11 0,19 0,15 0,1 0,61 0,55 0,7 0,64 0,55 0,58 0,43 0,58 

Madde No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Güçlük 0,6 0,65 0,46 0,35 0,38 0,58 0,38 0,4 0,91 0,86 0,86 0,96 

Ayırıcılık 0,49 0,55 0,29 0,31 0,64 0,59 0,49 0,42 0,41 0,4 0,33 0,09 

Madde No 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Güçlük 0,73 0,83 0,32 0,53 0,6 0,42 0,55 0,66 0,48 0,33 0,3 0,28 

Ayırıcılık 0,5 0,41 0,17 0,51 0,6 0,56 0,19 0,48 0,23 0,53 0,53 0,3 

Madde No 37 38 39 40         

Güçlük 0,55 0,65 0,57 0,47         

Ayırıcılık 0,58 0,52 0,59 0,28         

 

Testin ortalama güçlüğü 0, 58 olarak hesaplanmıĢ ve testin orta güçlükte olduğu 

belirlenmiĢtir.  Ayırt ediciliği 0,20‟nin altında olan maddeler ve 0,20‟ye çok yakın olan 

maddeler baĢarı testinden çıkarılmıĢtır. Madde analizinde elde edilen sonuçlara göre 40 

maddeden hazırlanan baĢarı testinde 8 madde, ayırt ediciliği 0,20 altında ve 0,20‟ye 

yakın olduğu için testten çıkarılmıĢtır. 32 maddenin bulunduğu baĢarı testinin güvenirlik 

katsayısı tekrar hesaplanarak 0,91 bulunmuĢtur. 32 madde tüm kazanımların ölçülmesi 

hedeflenerek tekrar düzenlenmiĢ ve bazı maddeler ön test ve son testte iki kez 

kullanılmak üzere 20‟Ģer maddelik iki test hazırlanmıĢtır. Ön test ve son test maddeleri 

hazırlanırken tüm kazanımları ölçmesi dikkate alınmıĢtır. 

Ġki ayrı okulda YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesinin yıllık planında belirlenen 

zamana göre bir hafta öncesinde deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test 
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uygulanmıĢtır. Testin yapılma amacı öğrenciler ile paylaĢılmıĢ ve öğrencilerin kaygı 

düzeylerinin giderilmesi amaçlanmıĢtır. Testin tamamlanması için öğrencilere bir ders 

saati verilmiĢtir. YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi deney ve kontrol gruplarında 10 ders 

saati içinde tamamlanmıĢ ve ünite sonunda son testler uygulanmıĢtır. 

 

2.4.2 Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği 

AraĢtırmada öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi öğrenimine yönelik motivasyon 

düzeylerini ölçmek amacıyla deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak Fen 

Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği kullanılmıĢtır. Tuan, Chin & Shieh tarafından 

2005 yılında geliĢtirilen Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon (ÖFÖYM) 

Ölçeği, Hülya Yılmaz ve Pınar Huyugüzel Çava (2007) tarafından Türkçeye çevrilmiĢ 

ve geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı 

Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis) ile incelenmiĢ ve analiz sonucunda 2 

madde ölçekten çıkartılarak Türkçe form 33 madde olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ölçüt 

ölçek geçerliği için Fen Bilgisi Tutum ölçeği kullanılmıĢ ve iki ölçek arasındaki 

korelasyon katsayısı 0,73 olarak bulunmuĢtur. Ġçtutarlılık güvenirliği için her bir faktör 

ve ölçeğin tümü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıĢ ve bulunan 

güvenirlik katsayıları yeterli bulunmuĢtur. Yapılan analizlerin sonuçları, Türkçeye 

uyarlama çalıĢması gerçekleĢtirilen bu ölçeğin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik 

motivasyonlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. 33 

maddeden oluĢan ölçekte “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, 

“katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” Ģeklinde öğrencilerin düĢüncelerini 

belirten seçenekler bulunmaktadır. 

Ölçek deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak bir ders saati 

içerisinde iki defa uygulanmıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

ÇalıĢmanın problem cümlesi “6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi 

kazanımlarına göre hazırlanmıĢ proje tabanlı öğrenme yöntemi, mevcut programa 

uygun olarak yapılan öğretime göre, öğrencilerin akademik baĢarıları ve fen 

motivasyonları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢiklik oluĢturmuĢ mudur?” 

Ģeklinde belirlenmiĢtir.  

Bu bölümde; Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile yapılan öğretimin etkinliğinin 

incelenmesi için deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan ön test ve son test 

sonuçlarından elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. Deney ve kontrol grubu 

öğrencilerine ön test ve son test olarak uygulanan “YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi 

BaĢarı Testi” ve “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” den elde edilen veriler 

analiz edilmiĢtir.  

3.1 Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin YaĢamımızdaki Elektrik BaĢarı 

Testi’ne ĠliĢkin Bulgular 

Birinci alt problem “Deney ve kontrol grupları arası baĢarı ön testleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu problemin incelenmesine 

yönelik olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin çalıĢma baĢlangıcında baĢarı 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın oluĢup oluĢmadığı analiz 

edilmiĢtir. YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi ile ilgili sahip olunan ön bilgiler bakımından 

deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla t testi yapılmıĢ ve sonuçlar Tablo 2. de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Fen ve Teknoloji Dersinde Deney ve Kontrol Gruplarının Ön test BaĢarı 

Puanları t testi sonucu 

Gruplar N X SS Sd t p 

Deney Grubu 46 10,10 2.86 90 1,936 

 

0,056 

 Kontrol Grubu 46 8,93 2.95 
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Tablo 2. incelendiğinde, deney grubu ön test puan ortalaması ile (X=10,10) 

kontrol grubu ön test puan ortalaması ( X= 8,93) olduğu ve deney grubu ile kontrol 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın oluĢmadığı görülmektedir. 

            Bu bulgulara göre deney grubu ve kontrol grubu için uygulama öncesinde 

elektrik ünitesi ile ilgili sahip oldukları bilgilerin denk olduğu söylenebilir. Deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin ortalamalarının ( deney grubu: 10,10 ve kontrol grubu: 

8,93) ve standart sapmalarının  ( deney grubu: 2,86 ve kontrol grubu: 2,95)  birbirine 

yakın oluĢu ile her iki grubun elektrik ünitesi ile ilgili önbilgilerinin birbirine yakın 

olduğu görülmektedir.  

ÇalıĢmanın ikinci alt problemi “Deney ve kontrol grupları arası baĢarı son 

testleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu problemin 

incelenmesine yönelik olarak grupların ön test puanlarının eĢitlenip son test puanlarının 

deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluĢturup 

oluĢturmadığını belirlemek amacıyla Kovaryans (Ancova) Analizi yapılmıĢtır. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test baĢarı puanlarına göre düzeltilmiĢ ortalamaları Tablo 3. de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Fen ve Teknoloji Dersinde Deney Grubu ve Kontrol Grubunun Ön test BaĢarı 

Puanlarına Göre DüzeltilmiĢ Son test Ortalamaları 

Gruplar      N Ortalama  DüzeltilmiĢ Ortalama 

Deney Grubu     46 14,60 14,44 

Kontrol Grubu     46 12,47 12,65 

 

Deney ve kontrol gruplarının düzeltilmiĢ son test ortalama puanlarına 

bakıldığında deney grubu son test ortalamasının (X=14,44) kontrol grubuna (12,65) 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 3.2. de görüldüğü gibi Proje Tabanlı 

Öğrenme yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu öğrencilerinin deney öncesinde 

YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi baĢarı testi ortalamaları X=10,10 iken bu değer 

uygulamanın sonucunda X= 14,44 olmuĢtur. Grupların düzeltilmiĢ son test ortalama 

puanları arasında gözlenen farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına iliĢkin 

yapılan ANCOVA sonuçları tablo 4. te verilmiĢtir. 
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Tablo 4. BaĢarı Ön testine göre DüzeltilmiĢ Son test Puanlarının Deney ve Kontrol 

Grupları için Ancova Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Ön test 65,55 1 65,55 6,12 0,015 

Gruplar 70,43 1 70,43 6,57 0,012* 

Hata 952,88 89 10,70   

Toplam 1122,83 91    

*p<.05 

ANCOVA sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında YaĢamımızdaki 

Elektrik ünitesine ait son testte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın oluĢtuğu 

gözlemlenmiĢtir( F=6,57 ve p<.05). Uygulanan deneysel değiĢkene ait etki geniĢliğini 

ifade eden eta kare=0,07 bağımsız değiĢkenin etkisiyle açıklanan varyans oranıdır. 

AraĢtırmada deney grubundaki varyansın %7‟sinin uygulanan yöntem tarafından 

açıklandığını ifade eder. 

AraĢtırmanın üçüncü alt problemi “6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi 

kazanımlarına göre hazırlanmıĢ proje tabanlı öğrenme yöntemi deney grubu 

öğrencilerinin baĢarıları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” Ģeklinde 

belirlenmiĢtir. Bu problemin incelenmesine yönelik olarak deney grubu öğrencilerinin 

çalıĢma baĢlangıcında ve sonunda baĢarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılığın oluĢup oluĢmadığı t testi ile analiz edilmiĢ ve sonuçlar Tablo 5. te 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Fen ve Teknoloji Dersinde Deney Grubu Ön test BaĢarı Puanları ile Son test 

BaĢarı Puanları t testi sonucu 

Deney Grubu N X SS Sd t p 

Ön test 46 10,10 2,86 45 

 

8,34 

 

.000* 

 Son test 46 14,60 3,08 

*p<.05  

             Tablo 5. incelendiğinde, deney grubu ön test puan ortalaması (X=10,10) ile 

deney grubu son test puan ortalaması ( X=14,60) olduğu ve deney grubunun ön test 

puanları ile son test puanları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık oluĢtuğu görülmektedir( p<,05).  
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            Bu bulgulara göre; deney grubunun ön test puan ortalaması ile son test puan 

ortalaması arasında anlamlı fark oluĢması ile Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin 

öğrenci baĢarısına olumlu etki yaptığı söylenebilir. 

Dördüncü alt problem “Mevcut programa uygun olarak yapılan öğretim yöntemi 

kontrol grubu öğrencilerinin baĢarıları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. Kontrol grubu ön test baĢarı puanları ile son test baĢarı puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın oluĢup oluĢmadığı t testi ile analiz 

edilmiĢ ve sonuçlar Tablo 6. da verilmiĢtir. 

 

Tablo 6. Fen ve Teknoloji Dersinde Kontrol Grubu Ön test BaĢarı Puanları ile Son test 

BaĢarı Puanları t testi sonucu 

Kontrol Grubu N X SS Sd t p 

Öntest 46 8,93 2,95 45 23,41 .000* 

Sontest 46 12,47 3,62 

*p<.05  

 

            Tablo 6. incelendiğinde, kontrol grubu ön test puan ortalaması (X=8,93) ile 

deney grubu son test puan ortalaması ( X=12,47) olduğu ve kontrol grubunun ön test 

puanları ile son test puanları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık oluĢtuğu görülmektedir ( p<,05).  

            Bu bulgulara göre; kontrol grubunun ön test puan ortalaması ile son test puan 

ortalaması arasında anlamlı fark oluĢması mevcut programa uygun hazırlanan öğretim 

yönteminin öğrenci baĢarısına olumlu etki yaptığı söylenebilir. 

 

 

3.2 Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik 

Motivasyon Ölçeği’ne ĠliĢkin Bulgular  

ÇalıĢmanın beĢinci alt problemi “Deney ve kontrol grupları arası ÖFÖYM 

Ölçeği ön testleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu 

problemin incelenmesine yönelik olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin çalıĢma 

baĢlangıcında motivasyon ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın oluĢup oluĢmadığı analiz edilmiĢtir. Ön testler çalıĢmadan 1 hafta önce 
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uygulanmıĢ, son testler ise çalıĢma bitiminden hemen sonra uygulanmıĢtır. ÇalıĢma 

öncesinde grupların Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek için t testi yapılmıĢtır. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test puanlarına göre yapılan t testi analiz sonuçları Tablo 7. de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 7. Fen ve Teknoloji Dersinde Deney Grubu ve Kontrol Grubu Ön test Fen 

Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği Puanları t testi sonucu 

 

Tablo 7. incelendiğinde, deney grubu ön test puan ortalaması (X=132,43) ile 

kontrol grubu ön test puan ortalaması ( X=132,76) olduğu ve deney grubu ile kontrol 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın oluĢmadığı görülmektedir. 

Bu bulgulara göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ortalamalarının ( deney 

grubu: 132,43 ve kontrol grubu: 132,76) ve standart sapmalarının  ( deney grubu: 13,34 

kontrol grubu:11,50)  birbirine yakın oluĢu ile her iki grubun fen öğrenimine yönelik 

motivasyon değerlerinin uygulama öncesinde birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Altıncı alt problem “Deney ve kontrol grupları arası ÖFÖYM Ölçeği son testleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu problemin 

incelenmesine yönelik olarak grupların ön test puanlarının eĢitlenip son test puanlarının 

deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluĢturup 

oluĢturmadığını belirlemek amacıyla Kovaryans (Ancova) Analizi yapılmıĢtır. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon ölçeği puanlarına göre 

düzeltilmiĢ ortalamaları Tablo 8. de verilmiĢtir. 

 

 

 

Gruplar N X SS Sd t p 

Deney Grubu 46 132,43 13,34 90 0,126 0,90 

Kontrol Grubu 46 132,76 11,50 
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Tablo 8. Fen ve Teknoloji Dersinde Deney Grubu ve Kontrol Grubunun ÖFÖYM 

Ölçeği Ön test Puanlarına Göre DüzeltilmiĢ Son test Ortalamaları 

Gruplar N Ortalama  DüzeltilmiĢ Ortalama 

Deney Grubu 46 134,56 134,55 

Kontrol Grubu 46 132,89 132,90 

 

Tablo 8. incelendiğinde deney grubu son test ortalamasının (X=134,56), kontrol 

grubu son test ortalamasına göre (132,89) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ön 

testlere göre düzeltilmiĢ son test ortalamalarında deney grubu puan ortalamasının 

(X=134,55), kontrol grubu puan ortalamasına  (X=132,90) göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Deney grubuna ait düzeltilmiĢ son test puan ortalamasının kontrol 

grubuna göre fazla olmasının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını incelemek için 

Ancova testi yapılmıĢ ve sonuçlar tablo 9. da verilmiĢtir. 

 

Tablo 9. ÖFÖYM Ölçeği Ön testine Göre DüzeltilmiĢ Son test Puanlarının Deney ve 

Kontrol Grupları için Ancova Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Ön test 42,09 1 42,09 ,262 0,61 

Gruplar     63,06 1 63,06 ,393 0,53 

Hata 14297,66 89 160,64   

Toplam 14404,2 91    

 

Deney grubu ve kontrol grupları arasında çalıĢma sonrasında yapılan “Fen 

Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” son testte istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Deney grubuna ait düzeltilmiĢ son test puan ortalamasının  

(X=134,55), kontrol grubuna ait son test puan ortalamasından (X=132,90) fazla olduğu 

fakat bu fazlalığın deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı 

görülmüĢtür.  

Yedinci alt problem “6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre 

hazırlanmıĢ proje tabanlı öğrenme yöntemi deney grubu öğrencilerinin fen öğrenimine 

yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” Ģeklinde 
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belirlenmiĢtir. Bu problemin incelenmesine yönelik olarak deney grubu öğrencilerinin 

çalıĢma baĢlangıcında ve sonunda motivasyon ölçeği puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın oluĢup oluĢmadığı analiz edilmiĢtir. Ön testler çalıĢmadan 

1 hafta önce uygulanmıĢ, son testler ise çalıĢma bitiminden hemen sonra uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢma sonrasında deney grubunun Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek için t testi 

yapılmıĢtır. Deney grubunun ön test ve son test puanlarına göre yapılan t testi analiz 

sonuçları Tablo 10. da verilmiĢtir. 

 

Tablo 10. Fen ve Teknoloji Dersinde Deney Grubu ÖFÖYM Ölçeği Ön test ve Son test 

Puanları t testi sonucu 

Deney Grubu N X SS Sd t p 

Ön test 46 132,43 13,34 45 0,73 0,467 

Son test 46 134,56 14,24 

              

Tablo 10. incelendiğinde, deney grubu ön test puan ortalaması (X=132,43) ile 

deney grubu son test puan ortalaması ( X=134,56) olduğu ve deney grubunun son test 

puanları ortalamasının ön teste göre arttığı görülmektedir. Fakat deney grubunun ön test 

ve son test puanları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır.  

            Bu bulgulara göre; deney grubunun ön test puan ortalaması ile son test puan 

ortalaması arasında anlamlı fark oluĢmaması Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemine göre 

öğretim yapılan deney grubunda, yöntemin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik 

motivasyonlarına etki etmediği görülmektedir. 

ÇalıĢmanın sekizinci alt problemi “Mevcut programa uygun olarak yapılan 

öğretim yöntemi kontrol grubu öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları 

üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu problemin 

incelenmesine yönelik olarak kontrol grubu öğrencilerinin çalıĢma baĢlangıcında ve 

sonunda fen motivasyon ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın oluĢup oluĢmadığı analiz edilmiĢtir. Ön testler çalıĢmadan 1 hafta önce 

uygulanmıĢ, son testler ise çalıĢma bitiminden hemen sonra uygulanmıĢtır. ÇalıĢma 

sonrasında kontrol grubunun Fen Öğrenimine yönelik Motivasyonları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek için t testi 
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yapılmıĢtır. Kontrol grubunun ön test ve son test puanlarına göre yapılan t testi analiz 

sonuçları Tablo 11. de verilmiĢtir. 

 

Tablo 11. Fen ve Teknoloji Dersinde Kontrol Grubu ÖFÖYM Ölçeği Ön test ve Son 

test Puanları t testi sonucu 

Kontrol Grubu N X SS Sd t p 

Ön test 46 132,76 11,49 45 0,05 0,958 

Son test 46 132,89 10,76 

             

Tablo 11. incelendiğinde, kontrol grubu ön test puan ortalaması (X=132,76) ile 

deney grubu son test puan ortalaması ( X=132,89) olduğu ve kontrol grubunun son test 

puanları ortalamasının ön teste göre arttığı görülmektedir. Fakat kontrol grubunun ön 

test ve son test puanları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır.  

             Bu bulgulara göre; kontrol grubunun ön test puan ortalaması ile son test puan 

ortalaması arasında anlamlı fark oluĢmaması mevcut programa uygun yapılan öğretime 

göre kontrol grubunda yöntemin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarına 

etki etmediği görülmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde, araĢtırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak sonuç, yorum ve 

öneriler sunulmaktadır. 

4. Sonuçlar ve öneriler 

4.1 Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar 

Birinci alt problem “Deney ve kontrol grupları arası baĢarı ön testleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Yapılan t testi sonucuna göre 

deney (X=10,10) ve kontrol (X=8,93) gruplarının fen baĢarı testine ait ortalamalarının 

birbirin yakın olması ile araĢtırmanın baĢlangıcında deney ve kontrol gruplarının 

elektrik ünitesine ait ön bilgilerinin birbirine denk olduğu görülmüĢtür.  

4.2 Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar 

Ġkinci alt problem “Deney ve kontrol grupları arası baĢarı son testleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. ÇalıĢmada Proje Tabanlı Öğrenme 

Yöntemi uygulanan deney grubu ile mevcut programa uygun öğretim yapılan kontrol 

grubu arasında kazanımların elde edilmesine yönelik baĢarıları hakkında, deney grubu 

lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluĢtuğu görülmüĢtür. Bu da Proje Tabanlı 

Öğrenme Yöntemi ile yapılan öğretimin, mevcut programa uygun olarak yapılan 

öğretimine göre öğrenci baĢarısını arttırdığının bir göstergesidir.  

4.3 Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar 

Üçüncü alt problem “6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre 

hazırlanmıĢ proje tabanlı öğrenme yöntemi deney grubu öğrencilerinin baĢarıları 

üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Deney grubu ön 

test puan ortalaması (X=10,10) ve son test puan ortalaması (X=14,44) incelendiğinde 

öğrenci puan ortalamalarının son testte arttığı görülmektedir. Deney grubunun baĢarı ön 

testi ile son testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunması Proje 

Tabanlı Öğrenmenin öğrenci baĢarısına olumlu katkı sağladığının göstergesidir. 
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4.4 Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar 

Dördüncü alt problem “Mevcut programa uygun olarak yapılan öğretim yöntemi 

kontrol grubu öğrencilerinin baĢarıları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” 

Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Kontrol grubu ön test puan ortalaması (X=8,93) ve son test 

puan ortalaması (X=12,65) incelendiğinde öğrenci puan ortalamalarının son testte arttığı 

görülmektedir. Kontrol grubunun baĢarı ön testi puanları ile son testi puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunması mevcut programın öğrenci baĢarısına olumlu 

katkı sağladığının göstergesidir. Kontrol grubunun son test puan artıĢı deney grubu 

sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında kontrol grubunda bulunan öğrencilerin baĢarılarındaki 

artıĢın deney grubuna göre daha az olduğu görülmüĢtür. 

BaĢarı testine ait olan alt problemlerin sonuçları incelendiğinde kazanımlara 

ulaĢma düzeyindeki artıĢın deney grubundaki öğrencilerde daha çok olması Proje 

Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile öğretimde öğrencinin sürece aktif katılımı ve 

sorgulayarak sonuçlara ulaĢması ile ilgilidir. Soyut kavramların yer aldığı elektrik 

konusunun proje yaparak öğrenilmesi öğrencilerin akademik baĢarılarına olumlu katkı 

sağlamıĢtır. 

Benzer bir çalıĢmada ise Yurttepe (2007), Ġlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Proje 

Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci BaĢarısına Etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın ana amacı, 

ilköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin 

baĢarılarına etkisini belirlemektir. AraĢtırma Kütahya ili 3 Eylül Ġlköğretim Okulu 8. 

sınıf öğrencilerinden iki grup üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmadan elde edilen 

bulgular Ģu Ģekilde özetlenebilir; proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim 8. sınıf 

öğrencilerinin fen bilgisi dersinde baĢarılarına olumlu katkısı olduğu bulunmuĢtur. 

Serttürk (2008), Fen ve Teknoloji dersinde küresel ısınma konusu “Proje Tabanlı 

Öğrenme” yöntemine göre düzenlenen ve yürütülen bir öğretim süreci ile geleneksel 

öğretim yöntemine göre düzenlenen ve yürütülen bir öğretim sürecinin ilköğretim 7. 

Sınıf öğrencilerinin fen baĢarısı ve fen dersine karĢı tutumlarına etkisi incelemiĢtir. 

ÇalıĢmanın örneklemini, Ġstanbul Ġli GaziosmanpaĢa Ġlçesi MithatpaĢa Ġlköğretim 



 

 

       46 

 

okulunun 7. Sınıfında okuyan toplam 80 öğrenci oluĢturmaktadır. Uygulama, haftada 

dört ders saati olmak üzere, sonunda ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde 

Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin fen 

baĢarısı ve tutumu ile Geleneksel Öğretim YaklaĢımının uygulandığı kontrol 

grubundaki öğrencilerin Fen baĢarıları ve tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı 

bir fark bulunmuĢtur. Ayrıca, araĢtırmaya katılan deney grubu öğrencileri, proje tabanlı 

öğrenmenin, öğrenci baĢarısını, derse karĢı olumlu tutumları, aktif katılımı, yaratıcılığı 

ve iĢbirlikçi çalıĢma oranını arttırdığını, öğrenmeyi zevkli, eğlenceli ve anlamlı 

kıldığını, öğrencilere çok çeĢitli beceriler kazandırdığını belirtmiĢtir.  

Keser (2008) ise Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Fen Dersinde BaĢarı, 

Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisini incelemiĢtir. AraĢtırma 2006-2007 Eğitim 

Öğretim yılının 1. Döneminde EskiĢehir ili Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu‟nun 8. Sınıf 

öğrencilerine uygulanmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarında öğrencilerin Fen Dersinde 

BaĢarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi incelenmiĢ ve araĢtırma sonucunda, proje 

tabanlı öğrenme yaklaĢımının Fen Bilgisi dersinde baĢarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye 

etkisinin olumlu olduğu belirlenmiĢtir. 

Öztürk (2008) tarafından Ġlköğretim 7.sınıf öğrencilerine “Maddenin Ġç Yapısına 

Yolculuk” Ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin baĢarı 

düzeyine etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırma Konya ili, Yeniceoba Atatürk Ġlköğretim okulu, 

7.Sınıfında okuyan 68 öğrenci ile yürütülmüĢtür. Deneysel iĢlem olarak deney grubunda 

proje tabanlı öğrenme yöntemi, kontrol grubunda ise fen ve teknoloji dersi müfredat 

programında bu ünite için seçilmiĢ yöntemler kullanılmıĢtır. Ünitenin sonunda 

öğrencilere baĢarı testi son test Ģeklinde uygulanarak proje tabanlı öğrenme yönteminin 

öğrencilerin baĢarı düzeylerine etkisi incelenmiĢtir. Proje tabanlı öğrenme yönteminin 

uygulandığı grup ile geleneksel yöntemin uygulandığı grubun son test baĢarı 

düzeylerinde, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Deney grubundaki 

öğrencilere uygulanan ön test–son test sonuçları baĢarı düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. Kontrol grubundaki öğrencilere uygulanan ön test–son test 

sonuçları baĢarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.  
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Bu çalıĢmalarda da görüldüğü gibi proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanımı 

öğrencilerin fen baĢarısını arttırdığı gözlenmektedir yapılan çalıĢmanın sonuçları diğer 

çalıĢmaların sonuçlarını desteklemektedir. Proje tabanlı öğrenme yöntemi seçiminde 

hem öğretmen hem de öğrenci için yeterli alt yapı hazırlanmalı ve projeler iĢlenirken 

her öğrenci kendi yeteneğine göre görev almalıdır. Projede kullanılan araç-gereçlerin 

kolay elde edilmesi gerekmedir. Projeler hazırlanırken ve öğretim devam ederken süre 

iyi planlanmalıdır. 

4.5 BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

BeĢinci alt problem “Deney ve kontrol grupları arası ÖFÖYM Ölçeği ön testleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu problemin 

araĢtırılması için deney ve kontrol grubundaki öğrencilere ön test olarak “Fen 

Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” uygulanmıĢtır. Ön testler karĢılaĢtırıldığı 

zaman deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçları arasında 

istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmektedir. Deney grubu ön test puanları 

(X=132,43) ve kontrol grubu ön test puanları (X=132,56) birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Grupların ön test puanlarının birbirine yakın olması grupların fen 

öğrenimine yönelik motivasyonlarının çalıĢmanın baĢlangıcında birbirine denk 

olduğunun göstergesidir. 

4.6 Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Altıncı alt problem “Deney ve kontrol grupları arası ÖFÖYM Ölçeği son testleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. ÇalıĢma sonrasında “Fen 

Öğretimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” deney ve kontrol gruplarına tekrar 

uygulanmıĢtır. Son testlerde deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark oluĢmadığı görülmektedir. Ön test ortalamalarına göre düzeltilmiĢ son 

test ortalamalarında ise deney grubunun (X=134,56)  “Fen Öğretimine Yönelik 

Motivasyon Ölçeği” puanlarının kontrol grubuna ( X=132,89)   göre yüksek olduğu 

görülmektedir.  
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4.7 Yedinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Yedinci alt problem “6.sınıf YaĢamımızdaki Elektrik ünitesi kazanımlarına göre 

hazırlanmıĢ proje tabanlı öğrenme yöntemi deney grubu öğrencilerinin fen öğrenimine 

yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı bir fark oluĢturmuĢ mudur?” Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. Deney grubu öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları açısından 

ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Fakat deney grubunun son test puan ortalamasının (X=134,56) ön test puan 

ortalamasına (X= 132,43) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

4.8 Sekizinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

Sekizinci alt problem “Mevcut programa uygun olarak yapılan öğretim yöntemi 

kontrol grubu öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı 

bir fark oluĢturmuĢ mudur?”Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Kontrol grubu öğrencilerinin fen 

öğrenimine yönelik motivasyonları açısından ön test ve son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Fakat kontrol grubunun son test 

puan ortalamasının (X=134,56) ön test puan ortalamasına (X= 132,43) göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarına ait problemlerin sonuçları 

incelendiğinde grupların fen motivasyonları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Fakat grupların ön test ve son test puan artıĢlarına bakıldığında bu artıĢın deney 

grubunda daha fazla olması ile Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin bu ünitenin 

iĢlenmesi için uygun olduğu görülmektedir. 

Fen motivasyonu ile ilgili çalıĢmalardan biri Liu vd. (2008)‟nin “Proje Tabanlı 

Öğrenim ve Öğrencilerin Motivasyonu: Singapur‟daki Durum „Nayang Teknoloji 

Üniversitesi, Singapur‟ da isimli çalıĢmalarıdır. AraĢtırmada; proje çalıĢması inisiyatifi 

Singapur Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmuĢtur. Bu çalıĢma, 

öğrencilerin kendilerine özgü motivasyonlarını ve memnun kalan öğrencilerin bilgiye 

ulaĢmadaki ihtiyaçlarını seçimlerini ve hazır olma düzeylerini incelemektedir. Özellikle, 

elde edilen bilgi öğrencilerin matematik veya diğer bilim derslerindeki ve proje 

çalıĢmasındaki kendi içsel motivasyonları, seçimleri, bilgi düzeyleri ve hazır 

bulunuĢlukları ile Asıl Motivasyon Envanteri modeli temel alınarak ortaokul 
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düzeyindeki yedi sınıftan seçilmiĢ örgencilerden toplanmıĢtır. Öğrencilerin değiĢik 

öğrenme ortamlarındaki deneyimlerinde herhangi bir değiĢim olup olmadığı sonucuna 

varabilmek için çeĢitli kıyaslamalar yapılmıĢtır. Sonuç olarak ise, Proje tabanlı öğrenme 

yöntemi kullanıldığında öğrencilerin dersi öğrenmeye olan motivasyonlarının arttığı 

sonucuna varılmıĢtır. Bunun yanı sıra Proje tabanlı öğrenme ile öğrenciler, grupla 

beraber yapılan çalıĢmalarda iĢbirlikçi tutumu güçlendirdiği, sözlü ve yazılı 

becerilerden güçlü yönlerini keĢfedip kullandıkları, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünebilmeyi 

olumlu yönde geliĢtirildiği kanısına varılmıĢtır. 

Azizoğlu ve Çetin (2009), 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Fen 

Dersine Yönelik Tutumları ve Motivasyonları Arasındaki ĠliĢkiyi belirlemeyi 

amaçlamıĢtır.  ÇalıĢma, Balıkesir il merkezine bağlı dört ilköğretim okulundaki 6 ve 7. 

sınıflarında öğrenim gören toplam 389 öğrenci ile yapılmıĢtır. Öğrencilerin öğrenme 

stilleri, motivasyonları ve fene karĢı tutumları ölçekler yardımıyla belirlenmiĢtir. 

Cinsiyetin 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin motivasyon düzeyini anlamlı bir Ģekilde 

etkilemediği, ancak tutuma anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuĢtur. Altı ve yedinci 

sınıflar arasında motivasyon ve tutum düzeyleri bakımından anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Farklı öğrenme stillerinin motivasyon düzeyleri arasında anlamlı 

farkların olduğu, ancak fen tutum düzeyleri arasında anlamlı farkın olmadığı ortaya 

konmuĢtur.  

ġahin (2009) “Ġlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme 

Yönteminin Uygulanması ile Ġlgili Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri” isimli çalıĢmasında 

kullandıkları anketin 7. maddesinde yer alan “Projeler öğrencinin yaratıcılığını ve 

motivasyonu arttırır.” ifadesine öğretmenlerin % 37.3‟ü (n=56) kesinlikle katılıyorum, 

% 54.7‟si (n=82) katılıyorum, %5.3‟ü (n=8) kararsızım, %2.7‟si (n=4) katılmıyorum 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde 4.26 

ortalama ile “Kesinlikle katılıyorum” aralığına denk gelmiĢtir. Anket sonuçları 

öğretmenlerin projelerin öğrenci motivasyonuna katkı sağladığı görüĢünü savunduğunu 

göstermektedir. 

Bu çalıĢmada proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencileri akademik baĢarıları 

ve fen motivasyonlarına etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmada proje tabanlı öğrenme 
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yönteminin, öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarını artırmasını 

desteklememesinin sebebi olarak çalıĢmanın bir ünitede uygulanması ve çalıĢma 

süresinin 3 hafta ile sınırlı olmasıdır. 
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4.9 Öneriler 

4.9.1 Sistemde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Uygulamasına Yönelik 

Öneriler 

 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin müfredat programında yaygınlaĢtırılması, 

uygun ünitelerin bu yönteme göre düzenlenip uygulanması öğrencileri baĢarılarını 

artıracaktır.  

 Yenilenen fen programında öğrencilere üst düzey düĢünme becerilerinin 

kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla proje tabanlı öğrenme yönteminin 

öğretmenler tarafından fen derslerinde daha çok kullanılması kazanımlara 

ulaĢmada ve öğrencinin baĢarısını artırmada olumlu katlı sağlayacaktır. 

 MEB programına uygun ünitelerin düzenlenip yöntemin uygulanması için 

öğretmenlerin birbirleri ile etkileĢim içinde olmaları yararlı olabilir.  

 Proje tabanlı öğrenme yönteminin tasarlanması ve uygulanması aĢamasında 

öğrencilerin ve öğretmenlerin etkileĢim içinde olmaları ve internet üzerinden 

deneyimlerini paylaĢmaları yöntemin yaygın olarak kullanılması bakımından 

yararlı olacaktır. 

4.9.2 Öğrenme-öğretme Sürecinin GeliĢtirilmesine Yönelik Öneriler 

 Proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin baĢarısını artırmasını sağlayan en 

önemli özellikleri öğrenci kazanımlarını içeren bir öğretim yönteminin hazır 

edilmesi ve öğrenciye kendi öğrenmesinden sorumlu olacağı bir öğretim 

yönteminin uygulanmasıdır. Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile 

iĢlenen derslerde baĢarılı olabilmeleri için yöntemin sınıftaki tüm öğrencilere 

hitap etmesi gerekmektedir.  

 Proje konularının günlük hayattan seçilmesi, çalıĢma gruplarının heterojen 

oluĢturulması yöntemin kullanıĢlılığını arttıracaktır.  

 Öğretmenlerin literatürü takip etmeleri ve çalıĢmalarını literatürdeki değiĢimlere 

göre oluĢturması yöntemin kullanıĢlığını arttıracaktır. 
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EKLER 

Ek 1: YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi Ön BaĢarı testi 
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Ek 2: YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi Son BaĢarı Testi 
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Ek 3: Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği 

 Kesinlikle 

katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum  

1.Fen konuları ister zor, ister kolay 

olsun, bu konuları anlayabileceğimden 

eminim.  

     

2. Zor olan fen kavramlarını 

anlayabileceğimden çok emin değilim.  
     

3.Fen sınavlarında baĢarılı 

olacağımdan eminim.  
     

4.Ne kadar çabalarsam çabalayayım, 

fen konularını öğrenemiyorum.  
     

5.Fenle ilgili etkinlikler çok zor 

olduğunda, bunları yapmaktan 

vazgeçerim veya sadece kolay 

kısımlarını yaparım. 

     

6.Fenle ilgili etkinlikleri yaparken 

cevapları kendim bulmaya 

çalıĢmaktansa baĢkalarına sormayı 

tercih ederim. 

     

7.Fen dersinin konuları bana zor 

geldiğinde, bu konuları öğrenmek için 

uğraĢmam. 

     

8. Yeni fen kavramlarını öğrenirken, 

bunları anlamak için çaba gösteririm.  
     

9.Yeni fen kavramlarını öğrenirken, 

bunlarla daha önceki deneyimlerim 

arasında bağlantılar kurarım.  

     

10.Bir fen kavramını anlamadığımda 

bana yardımcı olacak uygun kaynaklar 

bulurum.  

     

11.Bir fen kavramını anlamadığımda, 

bu kavramı anlayabilmek için 

öğretmenimle ya da diğer öğrencilerle 

tartıĢırım. 

     

 12.Öğrenme süreci boyunca, 

öğrendiğim kavramlar arasında 

bağlantılar kurmaya çalıĢırım.  

     

13.Bir hata yaptığımda, niçin hata 

yaptığımı bulmaya çalıĢırım.  
     

16.Günlük hayatımda 

kullanabileceğim için fen öğrenmenin 

önemli olduğunu düĢünüyorum.  

     

17.Fen beni düĢünmeye yönelttiği için, 

fenin önemli olduğunu düĢünüyorum.  
     

18. Fende problem çözmeyi 

öğrenmenin önemli olduğunu 

düĢünüyorum.  
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19.Fende araĢtırmaya yönelik 

etkinliklere katılmanın önemli 

olduğunu düĢünüyorum.  

     

20.Fen konularını öğrenirken 

merakımı giderecek fırsatların olması 

önemlidir.  

     

22.Fen derslerine diğer öğrencilerden 

daha iyi olmak için katılım gösteririm. 
     

23.Fen derslerinde derse katkıda 

bulunmamım amacı, diğer öğrencilerin 

zeki olduğumu düĢünmelerini 

sağlamaktır. 

     

24.Fen derslerine öğretmenimin 

dikkatini çekebilmek için katılım 

gösteririm.  

     

25. Fen dersinde bir sınavdan iyi bir 

not aldığımda kendimi baĢarılı 

hissederim.  

     

26.Fen dersinin konularında kendime 

güvendiğimde kendimi iyi hissederim.  
     

27.Fen dersinde zor bir problemi 

çözebildiğimde kendimi baĢarılı 

hissederim.  

     

28.Fen dersinde, öğretmen fikirlerimi 

kabul etti_inde kendimi iyi 

hissederim.  

     

29.Fen dersinde diğer öğrenciler 

fikirlerimi kabul etti_inde kendimi iyi 

hissederim. 

     

30.Fen dersinin konuları heyecan 

verici ve çeĢitli konulardan oluĢtuğu 

için fen dersine katılmaya 

istekliyimdir.  

     

31.Öğretmenim farklı öğretim 

yöntemleri kullandığı için fen dersine 

katılmaya istekliyimdir.  

     

32.Öğretmenim üzerimde çok fazla 

baskı oluĢturmadığı için fen dersine 

katılmaya istekliyimdir.  

     

33.Öğretmen bana ilgi gösterdiği için 

fen dersine katılmaya istekliyimdir.  
     

34.Fen dersi beni düĢünmeye zorladığı 

için fen dersine katılmaya 

istekliyimdir.  

     

35.Öğrenciler konuları tartıĢabildikleri 

için fen dersine katılmaya 

istekliyimdir.  

     



 

 

       67 

 

Ek 4: Proje tabanlı öğrenme yöntemine göre hazırlanmıĢ YaĢamımızdaki Elektrik 

Ünitesi Ders planı 

 ÇalıĢmanın bir hafta öncesi Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği 

uygulanır. 

1. Ders: YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesi BaĢarı ön testleri uygulanır. 

2. Ders: 

Derse GiriĢ: 

Sınıf sayısına göre öğrencilerden dört grup oluĢturulur. 

Gruplar basit bir elektrik devresi çizerler ve devre elemanlarını gösterirler. 

Birinci kısım kazanımlarla (Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler) 

ilgili olarak grup halinde öğrencilerin devre kurmaları sağlanır. 

DüĢünün: 

 Elektrik devrelerinde bağlantı kablolarının işlevi nedir? 

Bağlantı kablolarının iĢlevini anlamaları için grup içinde beyin fırtınası 

yapılması sağlanır. 

DüĢünün: 

 Elektrikli cihazların dış kaplamalarında, prizlerde ve elektrik 

anahtarlarında neden plastik madde kullanılır?  

3. Ders: 

Elektrik çarpmalarından korunmada yalıtkan maddelerden nasıl yararlanılır? 

Bu araĢtırma soruları gruplara verilip bir sonraki derse internet vb. kaynaklardan 

bilgi toplayıp gelmeleri sağlanır. 

Derste sınıftaki dört grup iki ayrı gruba ayrılarak “Yaşamımızı kolaylaştıran ve 

elektriği kullanılır yapan yalıtkanlar mı yoksa iletkenler mi?” konusu verilerek 

münazara yaptırılır. 
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       “Elektrik çarpmalarında yalıtkan maddelerden nasıl yararlanılır?” sorusu 

yöneltilerek öğrencinin bilgi toplayıp gelmesi sağlanır ve sınıfta dört grup poster 

hazırlar. 

4. Ders  

Ġkinci kısım kazanımlarla (Ġletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi) ilgili olarak 

öğrencilere; 

DüĢünün: 

Bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını nasıl değiştirebiliriz? Sorusu yöneltilip 

gruplara devre elemanları verilerek çeĢitli devreler kurmaları sağlanır. 

Burada çeĢitli sayıda piller ve ampuller kullanarak devre kurmaları sağlanmalı ve 

öğrenciler ampul parlaklığı ile ilgili notlar almalılar. 

ÇeĢitli boylarda aynı cins teller verilerek devrelerde bu telleri denemeleri sağlanır. 

Demir, bakır ve alüminyum gibi çeĢitli teller kullanılarak grupları devre kurmaları 

sağlanır. 

Farklı kalınlıktaki aynı cins teller verilerek devrelerde bu telleri denemeleri sağlanır. 

Burada öğrencilerin direncin nelere bağlı olduğunu tahmin etmesi sağlanıp ardından 

dirençleri yazmaları beklenir. 

5. ve 6. Ders 

Öğrencilerin gruplar halinde kendi modellerini yaparak çeĢitli tellerle deney tasarlaması 

sağlanır. 

DüĢünün: 

Ampulün içinde bulunan flaman ampulün içine sığdırabilmek için sarmal hale 

getirilmiştir. Flamanın çok ince ve çok uzun olmasının sebebi ne olabilir?  Gruplar 

sınıfta beyin fırtınası yaparak bunun sebebini tartıĢır ardından öğrenciler ev ödevi olarak 

internet vb. kaynaklardan araĢtırıp yazılı olarak bir sonraki derse getirir. 
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Öğrencilere renkli kalem, oyun hamuru vb. malzemeler verilerek grupların ampul 

parlaklığını iletkenin cinsi, kesit alanı ve uzunluğu ile olan iliĢkisini göstermeleri 

sağlanır. 

7. ve 8. Ders: 

Drama yapalım: 

Öğrenciler karĢılıklı dizilerek iletkenin boyu ve kesit alanı ile direncin iliĢkisini 

canlandırmaları sağlanır. Öğrencilerin aynı uzunlukta bir dar bir kalın yol yapmaları 

beklenir ve buradan geçmeye çalıĢan bir öğrencinin hangi yolda zorlandığını 

keĢfetmeleri sağlanır. 

Son konu olarak ev ve iĢ yerlerinde kullanılan ıĢık Ģiddetinin ayarlanabileceği çeĢitli 

aydınlatma araçlarının nasıl tasarlandığını araĢtırmaları beklenir. 

Bu dersin sonunda proje konuları tahtaya yazılır ve grupların istediği bir konuyu 

seçmeleri sağlanır. Son derste projelerini tamamlayıp sunmaları için gerekli süre 

bildirilir. 

Proje konuları: 

Laboratuarda çalıĢan bir bilim adamısınız sizden ampul parlaklığının ampul ve pil sayısı 

ile olan iliĢkisini göstermeniz isteniyor neler yapmayı düĢünürsünüz? 

Odanızda kullandığınız masa lambanızın parlaklığının bağlantı kablosunda kullanılan 

iletken telin cinsine bağlı olarak nasıl değiĢtiğini ispatlamanız isteniyor neler 

yapabilirsiniz?  

Bir elektrikçi dükkânında çalıĢıyorsun ve ustan senden bir sistem hazırlayarak elektrik 

devresindeki direncin nelere bağlı olduğunu bulmanı istiyor. Basit bir elektrik devresi 

tasarlayarak direncin nelere bağlı olduğunu gösterir misin? 

Bir ev modeli tasarlayarak içerisindeki lambaların parlaklığını değiĢtirmen gerekiyor 

bunun için neler yapabilirsin? 
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Kendinize ampul parlaklığını istediğiniz gibi değiĢtirebileceğiniz bir gece lambası 

tasarlayınız. 

9. Ders Gruplar projelerini tamamlar ve sunar. 

10. Ders BaĢarı son testi uygulanır.  

Daha sonraki derste ÖFÖYM ölçeği son test olarak uygulanır. 
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Ek 5: Öğrencilerin Proje Örnekleri 

 

Grup Adı: Gölgesizler  

Proje Konusu: İletken Telin Cinsi Ampul Parlaklığını Nasıl Etkiler? 
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Grup Adı: Gossip Girls 

Proje Adı: Gece Lambası Modeli Yapalım 
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Grup Adı: Timsahlar 

Proje Konusu: Elektrik devresindeki telin direncinin nelere bağlı olduğunu 

gösterelim. Aynı cins ve aynı kalınlıktaki iletkenin boyu lamba parlaklığını nasıl 

etkiler? 
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Grup Adı: Maskeli Dörtler 

Proje Adı: Bir ev modeli içerisindeki lambaların parlaklığını değiştirelim 
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