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Abstract 
The importance of  project based learning  method has increased with the changes in 
the program in Public Education system in 2004. In project based learning method, 
that is one of the most suitable methods for science and tachnology,importances of 
cohort education and group works are appeared. In this method in which teacher is 
only a guide for student, it ıs expected that students know the way of knowledge, 
focus only on product and consequently will be individuals who can cope with the 
problems lifelong. In order to earn these skills, teachers are need to make up good 
learning atmosphere, different activities and project studies. Plans of project studies 
are possible by knowing project based learning well. In this study, informations 
about role and importance of project based learning method in science and 
technology, and how it will be used, will be discussed by documentry scanning 
method. 
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Öz 
Milli Eğitim sisteminde 2004 yılında yapılan program değişikliğiyle birlikte proje 
tabanlı öğrenme (PTÖ) yönteminin önemi artmıştır. Özellikle fen ve teknoloji 
dersinin içeriğine en uygun yöntemlerden biri olan PTÖ yönteminde işbirlikli 
öğrenme ve grup çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Öğrenciye öğretmenin 
rehber olduğu bu yöntemde öğrencinin bilgiye ulaşma yollarını bilmesi, sadece ürün 
üzerine odaklanması ve dolayısıyla ilerideki yaşamında karşılaştığı problemlerle baş 
edebilen birey olması beklenilir. Öğretmenler bu tür becerileri kazandırabilmek için 
uygun öğrenme ortamları, çeşitli etkinlikler ve proje çalışmaları planlamaları 
gerekmektedir. Proje çalışmalarının planlanması ise PTÖ yönteminin iyi bilinmesiyle 
mümkün olmaktadır. Bu çalışmada da belgesel tarama yöntemiyle fen ve teknoloji 
dersinde PTÖ yönteminin yeri, önemi ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler 
tartışılacaktır.  
Anahtar kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, öğrenme yöntemi, fen, teknoloji. 
   

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) tasarı geliştirme, hayal etme, planlamaya, 
kurgulamaya dayalı gerçek yaşam durumlarını sınıf ortamına taşıyarak onları projeler 
çerçevesinde çalıştıran, bunu yaparken de disiplinler arası ilişki kuran bir anlayıştır 
(Erdem 2002; Yıldız 2007). PTÖ modeli, müfredatın birbirinden bağımsız küçük 
bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde 
uygulanmakta olan bir öğretim ve öğrenim modelidir (Aytekin&Rasan 2001). Bilen’ 
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e göre (1999) de proje tekniği bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal koşullar 
altında yaşama benzeyen bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir 
öğretim tekniğidir.  

PTÖ yaklaşımı XX. yüzyılın başlarında ilerlemecilik felsefesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bu yaklaşımın temellerini John Dewey’in yeniden yapılanma, 
Kilpatrick’i n proje metodu, Bruner’in buluş yoluyla öğrenme ve Thelen’in grup 
araştırma modelleri oluşturmaktadır. 1918’te ilk uygulayıcısı olarak tanınan 
Kilpatrick proje yöntemini yeni bir metod olarak kabul etmeyip, projenin gerçek 
yaşam biçiminden örnekler olduğunu savunmaktadır. Önceleri bu yöntem günlük 
hayatta oluşan problemleri çeşitli teknikler kullanarak çözüme ulaştırmak için 
geliştirilmiştir.  Proje yöntemi fen ve el sanatları öğretmenleri tarafından tarım ve ev 
ekonomisinde kullanmıştır.  1940’lı yıllara doğru proje çeşitleri artmıştır. XX. 
yüzyılda da yaratıcı öğrenmenin oluşmasına taban olacak şekilde geliştirilmiş ve 
kullanılmaya başlanmıştır (Vaiz 2003; Baylav 2002; Bilen 1999; Korkmaz&Kaptan 
2001). 

PTÖ yaklaşımının Çiftçi (2006) tarihini beş aşamada özetlemiştir: 
1. 1590-1765: Proje çalışmalarının, Avrupa’daki mimarlık okullarında 
çalışılmaya başlanması. 
2. 1765-1880: Proje çalışmalarının düzenli bir öğrenme metodu olması ve 
Amerika’da tanınması. 
3. 1880-1915: Proje çalışmalarının zanaat (el) eğitiminde ve genel okullarda 
çalışılması.  
4. 1915-1965: Proje çalışmalarının tekrar tanımlanması ve Amerika’dan 
Avrupa’ya tekrar dönmesi. 
5. 1965- Bugün: Proje fikrinin yeniden keşfi ve üçüncü kez uluslara dağılması 
olarak düzenlenmesi (Çiftçi 2006).  
Erdem ve Akkoyunlu’ ya (2002) göre, eğitim sistemi üç temel kavramdan 

oluşmaktadır. Bunlar proje, taban ve öğrenme kavramlarıdır. Proje; öğrenmenin 
yönlendirilmesini sağlamakta, bireysel öğrenme yerine amaca yönelik ilişki kurarak 
öğrenmeyi belirtmektedir. Dolayısıyla eğitimde amaç sadece projenin oluşturulması 
veya bir ürün elde etmek değil, proje sürecini yaşamak ve kişiye özgü bir öğrenme 
ortamı oluşturmaktadır. Bu süreç şematik olarak aşağıdaki içimdedir (Bknz Şekil 1). 
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Şekil 1.  Proje tabanlı öğrenme yönteminin süreci (Erdem ve Akkoyunlu, 2002) 
PTÖ’nün hedefleri; karmaşık zihinsel problemleri çözebilme, işbirliği içinde 

çalışabilme, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileriyle bakabilme, emeğin 
karşılığını alabilme ve hayat boyu sağlayabilmektir. Bu hedeflere varabilmek ders 
kitabına bağlılıkla gerçekleşmez. İçerikte bulunanları farklı kaynaklardan, teknoloji 
destekleriyle, bilimsel görüşmeler, yazılı ve sözlü makalelerle zengin bir araştırma 
ağı içerisinde işlenmelidir (Yurtluk 2003). PTÖ, standartları temel alan bir 
müfredattır. PTÖ yönteminin içeriğini uygulama aşamaları vardır. Bu yöntemle 
sorgulama süreci yönlendirici bir soruyla başlar ve müfredatta bulunan çeşitli 
konulara değinen işbirlikli projelerle desteklenir. Öğrencilere projenin amacının ve 
uygulanmasını gösterebilmek amacıyla doğrudan sorular sorulur (Chard, 2002). 

Thomas (2000,  Akt; Gülbahar ve Tınmaz 2006) PTÖ hakkında beş önemli 
olgudan bahsetmiştir: 

 PTÖ yöntemi merkezidir, müfredatın dışında değildir. 
 PTÖ yöntemi, öğrencileri problemin temeline götüren  “yönlendirici” 
sorunlara odaklanır. 
 PTÖ yöntemi, yapıcı bir araştırmaya öğrencileri dahil eder. 
 PTÖ yöntemi, belirgin ölçüde öğrenci-merkezlidir. 
 Projeler, gerçekçidir, okul-gibi değildir. 
PTÖ yönteminde öğrencinin rolü geleneksel öğrenme sınıflarından farklılık 

göstermektedir. Proje boyunca öğrenci sadece öğretmenin söylediklerini uygulayan 
değil, karşılaştığı sorunlarla kendi çözüm yollarını arar. Projenin konusunun 
seçiminden etkinliklerinin planlanmasına kadar öğretmenle beraber çalışırlar. 
Öğrenci; öğrenme sürecindeki her adımda öğretmenin yardımı ile kendisini 
denetleyebilme imkanına sahiptir, etkinlikleri bizzat uygular, keşfedici ve birleştirici 
düşünceler üretir, kendi işlemlerini tanımlar, zamanın büyük bir kısmında bağımsız 
çalışır (Çepni, 2005). 

 

TABANLI 

 

ÖĞRENME 

Proje bir tasarıdır. 
Tasarı, geliştirmeye 
yönelmiş bir süreçse, 
ilişkisel öğrenmeyi ve 
yeniden yapılanan bir 
zihinsel modeli öngörür. 

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

Öğrenme ise ilgiyi 
öğretenden öğrenene 
kaydırarak, gerçek 
anlamda öğrenci 
merkezli eğitimi 
vurgular. 

 

    PROJE 
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Proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ve değerlendirilmesi 
Proje bireysel bir öğrenme tekniğidir. Öğrenciler bu yöntemle grupla halinde 

inceleme ödevleri yaparlar. Her öğrenci konunun tamamını ya da konun belli bir 
yönünü derinlemesine araştırma yaparak inceler. Öğrenciler kendi aralarında 
işbölümü yaparlar. Araştırdıkları konu ile ilgili belge ve kaynakları toplarlar. 
Gerekiyorsa bu bilgileri ispatlayacak deneyler yapılabilir.  Fen bilgisi dersinde; 
sınıfımızın ve okulumuzun temiz tutulmasını sağlamak, okul bahçesini 
ağaçlandırmak, basit ders araçları, alet ve makineler yapmak, basit bir ampulün 
yapılması, iletken ve yalıtkan maddelerin elektrik devrelerinde denenmesi ile ilgili 
çeşitli devrelerin hazırlanması gibi konular proje olarak verilebilir. Dönem sonunda 
öğrenciler arasında proje yarışmaları düzenlenerek öğrenciler arasında bilimsel 
yöntem süreci becerilerinin kazandırılmasında aralarında tatlı bir rekabet ortamı 
oluşturulur (Kaptan 1999). 

Seçilen projelerin öğrencilerin ilgi duyacakları konular olmasına özen 
gösterilmelidir. Projeler öğrenciler için eğlenceli ve heyecan verici olması için 
öğretmenler tarafından çok dikkatli bir biçimde planlanmalıdır. Planlanan projelerin 
çok karmaşık bir yapı halinde olamaması gerekmektedir. Aksi takdirde karmaşık 
projeler tamamlanamayabilir ve öğrencilerin konuya olan ilgisinin azalmasına neden 
olur. Öğretmenlerin proje seçimlerinde rehber olmalıdır (Kaptan ,1999). 

PTÖ yönteminin uygulanışında dikkat edilecek bazı noktalar bulunmaktadır. 
Bu noktalara karşı alınan küçük önlemler PTÖ yöntemindeki aksaklıkların 
giderilmesini sağlayacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalar kısaca aşağıdaki 
gibidir: 

 Öncelikle basit tehlikeler engellenmeli, yok edilmelidir. Eğer müfredat 
içeriğin tamamını kapsamadığından şüphe edilmekte ise öğrenciler projeye 
başlamadan önce ana içeriğin kapsandığından emin olunmalıdır. 
  Aktivitenin içeriği etkilemesine, yönlendirmesine izin verilmemelidir. 
İçerik aktiviteyi yönlendirmelidir. Öğrenciler projeyi seçip ardından projeyi 
içeriğe uydurmayı deneyebilmektedirler. 
 Projenin amacın müfredatla bağlantılı olduğundan emin olunmalıdır. 
 Öğrencilere yazılımları kullanma ya da web sitesi hazırlama işi gibi beceri 
ve teknolojileri öğrenmeleri için yeterli zamanı tanınmalıdır.  
 Çalışma bölünmelidir. İşbirlikçi projelerde; öğrencilere, proje 
planlanırken, roller belirlenirken ve uygulamada yardım edilmelidir. Böylece, 
projenin amaçlarında olduğu gibi kritik bilgi ve becerileri tüm öğrenciler 
kazanabilirler. Örneğin; gruptaki herkes sunucu olabilir ve final sunumunda 
yer alabilir. 
 Kaynakları paylaşmak için diğer öğretmenlerle çalışılabilir. Diğer 
sınıflarla da projeler yapılabilinir (Bottoms ve Webb 1998; Thomas 1998’den 
akt: NREL, 2002). 
Öğrenciler PTÖ yaklaşımında çok zengin yöntem ve tekniklere 
başvurabilmektedirler. Öğrenme ortamında uygun ve gerekli yerlerde 
kullanılan yöntem ve teknikler öğrenmenin kalitesini arttırmaya yardımcı 
olmaktadır. Bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı yöntem ve teknikler 
şunlardır:   
a) Soru-cevap 
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b) Deney 
c) Tartışma 
d) Araştırma 
e) Gösteri 
f) Gezi, gözlem ve inceleme 
g) Yaratıcı drama 
h) Buluş (Vaiz, 2003). 

 Öğretmen değerlendirmesini sadece sunuma göre yapmaz. Projeyi 3 ana 
başlıkta değerlendirmesi gerekmektedir.  

1) Proje Hazırlama Süreci: 
Projenin amacını belirleme, 
Projeye uygun çalışma planı yapma, 
Grup içinde görev dağılımı yapma, 
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma, 
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma. 
2)  Projenin İçeriği: 
Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma, 
Toplanan bilgileri analiz etme, 
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma, 
Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme, 
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma, 
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme, 
Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve 
istatistiklerle destekleme, 
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma, 
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma. 
3) Sunu Yapma: 
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma, 
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme, 
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma, 
Sorulara cevap verme, 
Verilen sürede sunuyu yapma, 
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma. (Talim Terbiye Kurumu, 
2008).  

Fen ve teknoloji dersi içinde proje tabanlı öğrenme yöntemi 
Son otuz yılda dünyadaki fen eğitimi alanında meydana gelen ilerlemelere 

bakıldığında Türkiye’de fen eğitimindeki çalışmaların niteliği oldukça geride 
kalmıştır. Fen eğitimi araştırmalarının geçmişi 1990’lı yıllara dayanmaktadır. Fen 
bilimlerine yönelik araştırmalar 1997’de eğitim fakültelerinin yeniden 
yapılandırılmasıyla hızlanmaya başlamıştır. 2000’li yıllarda ise küçümsenmeyecek 
kadar fen eğitimi araştırmalarına kuramsal bir kimlik kazandırılmış, bireysel 
çabalarla, küçük bütçeli, bağlantısız projelerin arttığı görülmüştür. Ancak hala 
ülkemizde sosyal yapılandırmacılığa dayalı araştırmalar başlamamıştır (Bahar 2006).  

İlköğretimde, 2004 yılında yapılan öğretim programı reformu bünyesinde 
daha önce “Fen Bilgisi” olarak geçen ders “Fen ve Teknoloji” dersi adını almıştır. 
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Fen ve teknoloji arasındaki ilişki ve teknolojiyi kullanan bireyler yetiştirmenin önemi 
fark edilerek programın içeriğinde de bir takım değişiklilikler yapılmıştır. Programa, 
“fen okuryazarı” ve teknolojik gelişmeleri takip eden, fen ve teknoloji alanındaki 
gelişmeleri bilen ve bu teknolojik aletleri kullanabilen bireyler yetiştirme kavramları; 
fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin tamamen aktif katılımıyla ve içselleştirerek 
işlenmesini sağlayacak öğretim yöntemleri programda yapılan önemli 
değişikliklerden bir kaçıdır (Çetin v.d., 2006). 

İlköğretimde fen ve teknoloji derslerinde okulların genelinde bir laboratuar 
bulunması, öğrenciler tarafından yapılacak araştırmaların uygun koşulları 
bulabilmesi PTÖ yönteminin uygulanması kolaylaştıran derslerdendir. Yeni fen ve 
teknoloji dersi öğretim programının vizyonu “bireysel farklılıkları ne olursa olsun 
bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir” (MEB 2005: 5) 
şeklinde tanımlanmıştır. Öğrencileri fen ve teknoloji okuryazarı haline getirmek için 
onları bu dersle bütünleştirmek, bu alanda söz söyler hale getirmek gerekmektedir.  

Milli eğitimin uyguladığı 2004 eğitim programı yapılandırmacı yaklaşımı 
benimsemesiyle PTÖ direkt olarak önem kazanmaktadır. Programa göre bilginin 
doğrudan öğretmen tarafından öğrenciye verilmeden bilginin zihinde yapılandırılarak 
yer elde edileceği ifade edilmiştir. Programda seçilen stratejiler öğrenciden 
öğretmene doğru ilerleyen bir yol çizmektedir. Özellikle Fen ve Teknoloji dersi 
içerisinde bu doğrulta en uygun yöntemlerden biri PTÖ, işbirlikli öğrenme ve grup 
çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Öğretmen bu stratejilerde rehber olarak 
öğrencinin bilgiye ulaşmasında yardımcı olur (Kurnaz v.d., 2007). Projenin hazırlık 
aşamasında öğrenci bilgiye nasıl ulaşabileceğini, kaynaklardan yararlanmayı, 
bulduklarını birleştirip bilgi haline getirmeyi, kazanması gereken kazanımları 
arkadaşlarına sergiler ve değerlendirmede eleştirmeyi öğrenirler. Sadece ürüne 
odaklanmayan bu yöntem fen ve teknolojideki eksikliklerin giderilmesini 
sağlamaktadır (Bağcı v.d., 2008). 

Fen alanında ihtiyaç olan bilgilerin, hayatı kolaylaştırıcı bir hale getirmek için 
modern veya ilkel birçok teknolojik yol bulunmaktadır. 2004 öğretim programında 
ilk defa ele alınan Fen ve Teknoloji dersi, edinilmiş bilgilerin örneklerle teknolojiye 
yansımasını, yaşanan problemler üzerinde düşünme alıştırmaları sunularak 
öğrencilere fen ve teknoloji okuryazarlığı için gerekli bilgi, beceri, anlayış tutum ve 
değerleri kazandırma yoluna gitmiştir (MEB, 2005).  

Fen ve teknoloji okuryazarlığı; öğrencilerin ya da sıradan vatandaşın bilimsel 
kavramları ve olguları anlayabilmesi ve açıklayabilmesi anlamındadır. Bu 
okuryazarları yetiştirmek konusunda uzman kişiler oluşturmak değil bilgi çağına, 
günün şartlarına ayak uydurabilecek, çevresindeki olgu ve kavramları 
yorumlayabilecek bireyle yetiştirmektir. Fen teknoloji okuryazarlılığını tespit etmek 
için kişinin bilim-teknikle ilgili bir dergi okuması ya da belgesel izlemesi yeterlidir 
(Türkmen, 2006). 

Günümüz toplumları giderek teknolojiye bağımlı hale gelmektedirler. 
Modern teknoloji kavramlarını ve çalışmalarını anlayan bireyler, küresel pazarda ve 
toplumda rahatlıkla yer alabilmektedirler.  Öğrencilerin teknoloji konularını daha iyi 
anlamalarına ve bu alanlara daha fazla ilgi duymalarına yardımcı olmak bilimsel 
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eğitimin menfaatinedir. Bu nedenlerden dolayı, dünya genelinde okul çağındaki 
çocuklar üzerinde teknoloji konusunda zorunlu çalışma talebinde bulunanların sayısı 
giderek artmaktadır. Teknolojik okur-yazarlık, teknolojiyi kullanmak, yönetmek, 
değerlendirmek ve anlamak demektir. Bilgi, yeteneklerin gerçek dünyaya 
uygulanmasını içerir. İsrail ulusal ortaokul müfredatında “Bilim ve Teknoloji” 
adında bir ders yer almaktadır. Eğitim bakanlığının verdiği karara göre, öğretimin 
temel bir amacı da teknolojik okur-yazarlığı geliştirmektir.  İsrail Teknoloji 
Enstitüsü‘ nün, Teknoloji ve Bilim Eğitimi Bölümün’ de, ortaokulda bu dersi verecek 
stajyer öğretmenleri hazırlamak amacıyla zorunlu yöntemler dersi geliştirilmiştir. 
Ders, ulusal bilim ve teknoloji ortaokul müfredatına dayalıdır. (Frank&Barzilai, 
2006).  

Değişik ortamlarda öğrenen kişiler arasında iletişimi desteklemek için, bu 
kişileri ortak yapılan aktivitelere dahil etmek önemlidir. Grupla öğrenmeden 
yaralanabilmek için PTÖ yönteminde bulunan aktiviteler kullanılabilir. Teknolojinin 
işe koşulmasıyla ortak aktivitelerin oluşturulması sağlanmaktadır (George, 2002). 
 Teknolojik imkanlar, PTÖ’ ye bir çok kullanım olanağı sağlamaktadır. 
Öğrenciler topladıkları bilgileri taslak hazırlayıp saklamanın yanında aynı zamanda 
analiz yapmakta ve kelime işlemci, excel gibi araçlar ve programlar 
kullanmaktadırlar. Elektronik mektup ve diğer internete bağlı faaliyetler sayesinde 
sınıf dışındakilerle haberleşme olanakları sağlanmaktadır. Web; kütüphanelere, 
müzelere ulaşımı ve uzaktan bilgi edinmeyi sağlar. Öğrenciler grupça sanat ya da 
müzikle ilgili kompozisyonlar yaratabilir, benzetimlerde ya da gerçek dünyada 
katılımcı olabilirler. Bu yolla anlama kabiliyetlerini geliştirebilirler. Tüm bu 
çalışmalar sadece öğretmen, sınıf ya da okulun önünde değil webde de 
yayımlanabilir. Teknoloji değerlendirmede de rol oynar. Örneğin; Napa New 
Technology Hihg Gibi Okullarda öğrenciler çalışmalarını elektronik bir portfolyoda 
toplamışlardır (Solomon, 2003). 

Frank ve Barzilai (2006)’ye göre PTÖ, teknolojik okur-yazarlığı geliştirecek 
bir öğretim yöntemidir. Teknoloji eğitimindeki proje-tabanlı dersler,  tasarım 
süreçlerini kullanırlar. Çünkü tasarım rastlantısal değildir, bir tasarım süreci, ders 
müfredatının bir parçası olmalıdır ve örgencilere bu süreç boyunca kılavuzluk 
etmelidir. Proje öğrenimi çalışma motivasyonunu artırır ve öğrencilerin kalıcı 
öğrenim becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, bu çalışma ortamında 
birbirine bağlı eşler olduklarını bilirler ve öğrenim sürecinin sorumluluklarını 
paylaşırlar. Aynı zamanda bu yaklaşımın kalıcı öğrenim becerileri geliştirmeye 
yardımcı olmaktadır. Derslerdeki PTÖ ortamı örgencilerin özgüvenlerini, öğrenme 
motivasyonlarını, yaratıcı yeteneklerini ve öz değerliliklerini artırmaktadır.  

Bilim eğitiminin Proje Tabanlı Teknoloji prensiplerine dayanması sebebiyle, 
Krajcik, Czerniak&Barner Proje Tabanlı Bilim Yöntemini önermektedirler. Yazarlar 
bu yöntemin faydalarını şu şekilde sıralamaktadırlar:  

*Öğrenciler öncelikle sürece ve içeriğe özgü derin anlamayı gerçekleştirirler.  
*Öğrencilere sorumluluğu ve bireysel çalışmayı teşvik etmektedir. 
*Öğrenciler aktif bir şekilde çeşitli görevlerde görevlendirilirler.  
*Öğrenciler problemlerin çözümünde birlikte çalışmayı öğrenmektedirler        
(akt. Frank ve Barzilai, 2006). 
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İşbirliği sorunlara çözüm bulabilmek için fikirlerin paylaşımı anlamına 
gelmektedir. Öğrencilerin gerçek dünyada başarıyı yakalayabilmeleri için farklı 
yaşantıları olan insanlarla birlikte nasıl çalışılacağını bilmeleri gerekmektedir. Proje 
Tabanlı Bilim öğrencilere katılımcı olmaları ve bilgilerini göstermeleri için çeşitli 
yollar sunmaktadır. Bunlardan başka öğrencilere uygulama, bilgi edinme ve problem 
çözme becerilerini de geliştirme olanağı sağlamaktadır. Bu sayede öğrenciler daha 
üst seviyede bilişsel yetenekler (meraklılık ve kuşkuculuk gibi)  edinebilir ve 
deneyim (soru sormak gibi) kazanabilirler. Proje Tabanlı Teknoloji modelini, Proje 
Tabanlı Bilim kuramı ve hayat döngüsü modeli, teknoloji okuryazarlığı oluşturmaya 
yardımcı olan öğrenim ortamlarının oluşturulmasında önermektedir. PTÖ yönteminin 
içinde kullanılan Proje Tabanlı Teknoloji ile Proje Tabanlı Bilim’in karşılaştırılması 
Şekil 2’de verilmektedir    (Frank&Barzilai 2006). 

 
 

Proje Tabanlı Öğrenme 
 

Proje Tabanlı Teknoloji     Proje Tabanlı Bilim 
Tasarım                   Araştırma 
 
        Küçük Takım İşbirliği 

-İhtiyaçların belirlenmesi            - Araştırma Soruları 
-Sistem Gereksinimlerinin                                            - Bilimsel Öngürü  
Belirlenmesi                                                                 -Araştırmanın tasarlanması 
-Bilginin toplanması ve işlenmesi                                -Bilginin toplanması 
                                                   Yazın İncelemesi        ve incelenmesi 
                                              
-Muhtemel çözümlerin incelenmesi                          -Yorumların oluşturulması 
ve olası sonucun seçilmesi                                        alternatif açıklamaların   
-Sistem tasarımı                                                         incelenmesi 
                                        Devam Eden Değerlendirme     
-Prototip oluşturma ve deneme                               -Sonuçları çizimi  
-Sonuçları sunulması                                              -Bulguların bildirimi                                                                                                

Şekil 2. Proje tabanlı teknoloji – proje tabanlı bilim karşılaştırması 
(Frank ve Barzilai, 2006).   
 

Frank&Barzilai’nin (2006) “Bilim Öğretiminde Metotlar ve Teknoloji” 
dersinde yaptıkları araştırmada; öğrenciler projeler üzerinde çalışırken,  Proje 
Tabanlı Teknoloji kuramının avantajları ve zorluklarıyla karşılaşmışlardır. 
Öğrenciler bu yöntemin, öğretimlerinde kullanabileceklerini, yeni tasarımlarında ve 
öğretim ortamlarının yönetilmesinde faydalı olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, 
öğrencilerin disiplinler arası bilim bilgisine ve pedagojik bilgiye sahip oldukları 
gözlemlenmiş ve tasarım süreçlerinde daha özgün hale geldikleri gözlemlenmiştir. 
Öğrenciler yüksek düşünme becerilerini kullanabilmeyi, sorunların çözümünde 
alternatif önerilerde bulunup, işbirlikli çalışmanın önemini kavramışlardır. Ayrıca, 
bilimsel özellikleri dışında, sosyal ve çevresel olguların önemini de anlamışlardır. 
Proje Tabanlı Teknoloji kuramını ve profesyonel gelişim standartlarını uygulamak, 
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teknoloji okuryazarlığını teşvik edebilir ve gelecekteki öğretmenlerin tasarım 
süreçlerinde onlara yardımcı olabileceği düşünülmektedir.   

2007-2008 öğretim yılında uygulanan fen ve teknoloji dersi öğretim programı 
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımları içermektedir. Öğrenmenin kalıcılığını 
sağlamak amacıyla öğrencilere bilgilerini yaparak yaşayarak kazanmalarıyla 
sağlanmaktadır. Sınıf içi-dışı etkinlik ve projelerle kuramsal bilgiler uygulama 
ortamına sunulmaktadır. Uygulanan farklı öğretim yöntemleri (küçük grup 
tartışması, sunum yapma, oyun, proje ödevleri gibi) öğrenciler arasında sosyal 
ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olmaktadır (Erdoğan 2007). 

Sonuç 
 PTÖ yöntemi fen ve teknoloji derslerinde, öğrenci öğretmen ilişkisini 
geleneksel yaklaşımlardan ayırarak öğretmenleri birer rehber, öğrencileri ise birer 
bilim insanı olarak görmektedir. Fen ve teknoloji derslerinde öğrenciyi güdüleyici, 
araştırmaya yöneltici, öğrenirken merak duygusunu artırıcı ve laboratuar ortamına 
uygun süreçleri içeren tekniklerden en uygun olan yöntem PTÖ’dür. PTÖ yöntemi 
fen ve teknoloji derslerinde uygulanırken öğretmenlerce öğrenci seviyelerinin göz 
önünde tutulmasına ve güncel ihtiyaçlara cevap veren konular seçilmesine dikkat 
edilmelidir. Öğretmenler PTÖ yönteminde öğrencileri değerlendirirken süreç ve 
ürünü birlikte değerlendirmeli, bu derste de aile işbirliğine mutlaka fen ve teknoloji 
dersinde de yer vermelidir.  Kısacası PTÖ yöntemi bir çok ders alanı için olduğu gibi 
fen ve teknoloji dersinde de düşünerek, yaparak, uygulayarak ve keşfederek 
öğrenmeleri için çocukların önüne bir çok fırsatlar sunan bir yöntemdir. 
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