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PROJE TABANLI PROJE TABANLI 
ÖÖGGRENMERENME

(PROJECT BASED (PROJECT BASED 
LEARNING)LEARNING)

HazHaziirlayanrlayan
ÖÖzlem BAzlem BAGGCICI

TABANLI

Tabanli sözcügü,
projenin bir hedef

degil, bir süreç oldugu
gerçegini

vurgulamakta ve
projeyi tamamlanmis

bir bitirme ödevi
olmaktan

kurtarmaktadir

ÖGRENME

Ögrenme ise
dikkati

ögretenden
ögrenene

kaydirarak,
gerçek anlamda

ögrenci
merkezliligin altini

çizmektedir.

PROJE

Proje bir tasarid ir.
Tasari geli stirmeye
yönelmis bir süreçse,
ili skisel ögrenmeyi ve

sürekli yeniden
yapilanan bir zihinsel

modeli ön görür.

PROJE TABANLI ÖGRENME;

Is bölümü yapmayi,
Bilgiyi toplamayi,

Ihtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi,
Rapor yazmayi ve kaynakça belirtmeyi,

Zamani kullanmayi,
Zaman ve is baglantisini kurarak planlama yapmayi,

Özgün ürünler ortaya çikarmayi

GEREKLI KILAR.

Proje, tasari ya da 

tasari gelistirme, hayal 

etme, planlama demektir.
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Hayal etme

planlama
tasari ya da
tasari gelistirme

PROJE 
TABANLI 
ÖGRENME

Proje; 

tamamlanmis olani degil; 

kurgulanani ya da 
kurgulamayi ifade eder.

Proje tabanli ögrenme,
•Ögrencilerin süreçte aktif 
olarak yer aldiklari ,
•Kendi ögrenme süreçlerini 
planladiklari ,
•Süreci degerlendirdikleri,
• Bireysel ve grup olarak 
çalisabilecekleri bir ögrenme 
sürecidir.

• Proje tabanli ögrenmede, ögrenci karsilastigi
problemlerin çözümünde agirlikli olarak 
düsünme, problem çözme, bilgiye ulasma, bilgiyi 
isleme, yeniden harmanlama, sorgulama, karar 
verme gibi etkinliklerden yararlanir. 

Proje tabanli ögrenmenin sonunda bireysel 
çalisma ya da grup çalismas ina dayali bir ürün 
ortaya çikar. 

Peki,  proje tabanli
ögrenme süreci nasil 

bir ögrenme anlayisina 
dayanir?

Davranis
kaliplari???

Davranisçi kuram

Birey, sunulan uyaric i karsisinda önceden 
belirlenmis bir davranisi gösteriyorsa ögrenme 
gerçeklesmistir.
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Bilisselciler davranisi ise ögrenmenin 
göstergesi sayiyor. 

Bilisselciler

Bireylerde 
olasi davranis

kaliplari

Davranis kaliplarinin yerine,
• Ögrenme sürecine yönelik yeterliklerin ve merak 
duygusunun kazandirilmasi. 

Yapilandirmacilar

Insanlar, bilginin 
pasif al ic ilari
degildirler.

Bilgi pasif olarak 
algilanmaz, birey 
taraf indan aktif 
olarak yapiland irilir .

Proje tabanli ögrenme de sadece ürün  d eg il, ür üne giden 
sür eç önemlidir.

Proje bir hedef degil, alt 
yapi unsurudur. Proje 
sür eç içerisindeki 
becerileri kazand irmas i
için bir araçtir.

PROJE TABANLI ÖGRENMENIN 
YARARLARI;

• Ögrencilerin kendi ögrenmelerini kurgulad iklar i,
• Yarat ic iliklar ini gelistirebildikleri,
• Karsilastiklar i sorunlari isbirligi iç inde çözmeye çalist iklar i,
• Basarilari konusunda karar verici olduklar i,
• Yasamin sinifa tasindigi ,
• Ailenin ögrenme sürecine kat ild igi,
• Birden çok alandaki bilgilerini kullandiklar i, 
• Isbirli gi i çinde çalisma becerilerini gelistirdikleri,
• Bilgiye ula sma, bilgiyi kullanma ve örgütleme yeteneklerini 

kazand iklar i,
• Sosyal anlamda da gelismelerinin saglandigi bir yakla simdir .

PROJE TABANLI ÖGRENME

NASIL 

GERÇELESTIRILMELIDIR?

Ögrencilerin ilginç
sorular sormalarina 
zemin hazirlamalidir.

Ögrenciler 
tarafindan ilgi 

duyulan bir durum ya 
da problem üzerine 

kurulmalidir.

Ögrencilerin ger çek yasamlar indan ve d üs
dünyalar indan alinmis olmalid ir.
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Birden fazla disiplindeki  becerilerin 
kullanilmasini saglamal idir.Farkli kaynaklar i

arast irmaya yönlendirmelidir.

Sinif ortaminda çal isi labilecek 
nitelikte olmalid ir.

Ögrencilerin yaraticiliklarinin 
gelismesine olanak saglamalidir.

. Ögrenme sürecini ögrencinin 
kendisinin planlamasina izin vermelidir

Isbirligi içinde çalisma olanaklari
yaratmali ve ögrencileri isbirligi içinde 

çalismaya yönlendirmelidir.

Ögrencilere bir kimlik vermeli 
ve motive etmelidir.
( Gazeteci, yazar, yönetmen, 
bilim adami vb),

Çalisman in 
süresi 

belirlenmelidir. Özgün  ürünler 
ortaya 

çikarmaya 
yönlendirilmedir

Ögrenciden 
beklenilenler 
ve ürünün 
ölçütleri 

belirtmelidir
Çalisma takvimi 
dogrultusun da 

çalismaya 
yönlendirilmelidir. Ögrencilerin 

teknolojiyi  
kullanmalari
saglamalidir

1.Hedeflerin Belirlenmesi

2.Yapilacak isin yada Ele 
Alinacak Problemin Belirlenmesi

3.Sonuç Raporunun Özelliklerinin
Ve Sunus Biçiminin Belirlenmesi

4.Takimlarin olusturulmasi.

5.Alt Sorular in Belirlenmesi, Bilgi   
Toplama S ürecinin Planlanmas i
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6.Çalisma Takviminin Olusturulmasi

7.Kontrol Noktalar inin Belirlenmesi.

8.Bilgilerin Toplanmasi.

9.Bilgilerin Örgütlenip, Raporlastirilmasi

10.Projenin Sunulmas i

Sürecin Degerlendirilmesi

Ögrencinin arkadaslarini degerlendirmesi
(Arkadaslarimi Degerlendiryorum Formu)

Ögrencinin kendini degerlendirmesi
(Kendimi Degerlendiyorum Formu)

Ögretmenin gruplari degerlendirmesi
(Grup Degerlendirme Formu)

Proje Tabanli Ögrenmenin 
Sinirliliklari
?Bir projeyi tamamlamak çok uzun zaman 

alabilir.
? Proje ögretmenin gözetimi disinda 

yapildiginda bir takim problemler çikabilir.
?Ögrenciler tüm zamanlarini projenin 

fiziksel yönünde harcayarak egitim yanini
görmeyebilirler.

?Gerekli gözetim ve denetimi saglamak zor 
olabilir.

? Grup projelerinde, her bir üyenin ne kadar çalistigi ni
ve projeye ne ölçüde katkida bulundugunu belirlemek 
güçtür. Bu yöntem, ögrencilerin kazanacaklari bilgi, 
beceri ve tutumlar bakimindan ayni düzeyde 
tutmalarini güçlestirir. 

? Bireysel gelisime fazla agi rlik verildi ginde sosyal 
gelisim ihmal edilmektedir.

? Ögrenciye ilginç gelen proje konusu bulmada sikinti
olabilir.

Proje TabanlProje Tabanlii ÖÖggrenme renme 
SSüürecinde recinde ÖÖggretmenin Rolretmenin Rolüü
?? ÖÖggretmen artretmen artiik bilgiyi aktaran kik bilgiyi aktaran kissi i 

olmaktan olmaktan ççiikkiip p ööggrencileri ile rencileri ile 
birlikte bilgiye ulabirlikte bilgiye ulassan kian kissi i 
konumundadkonumundadiir. r. 

?? Proje tabanlProje tabanlii ööggrenmerenme--ööggretme retme 
ssüürecinde recinde ööggretmen her bir retmen her bir 
adadiimda; planlaymda; planlayiicciilliik, dk, düüzenleyicilik, zenleyicilik, 
ggüüddüüleyicilikleyicilik, dan, danisismanlmanliik ve k ve 
dedeggerlendiricilik rollerini yerine erlendiricilik rollerini yerine 
getirmelidir.getirmelidir.

ÖÖggrencinin Rolrencinin Rolüü

?? ÖÖggrenci ilgisini renci ilgisini ççeken eken 
etkinliklerle, etkinliklerle, ööggrenme ortamrenme ortamiinda nda 
etkin katetkin katiilliim im iççindedir. indedir. 

?? Proje tabanlProje tabanlii ööggrenme renme 
yyöönteminde, nteminde, ööggrenci renci sorunlarsorunlarii
belirlerbelirler, , ddüüssüünceleri tartnceleri tartisiisirr, , 
tahminde bulunurtahminde bulunur, , bilgi toplarbilgi toplar, , 
verileri grafik ile gverileri grafik ile göösterirsterir, , sonusonuçç
ççiikarkariirr, , ddüüssüünceleri birlenceleri birlesstirirtirir, ve , ve 
bir bir üürrüün olun olusstururturur..
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?? TETESSEKKEKKÜÜRLERRLER


