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Özet
Çocuklar›n iflbirli¤i halinde, s›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda, çeflitli konular
üzerinde araflt›rma ve incelemeler yapmas›na imkân tan›yan, yaflant› yoluyla
ö¤renmeyi destekleyen yaklafl›mlardan biridir. Proje yaklafl›m› farkl› e¤itim modelleriyle birlikte kullan›labilmektedir. Bu yaklafl›m kapsam›nda gerçeklefltirilen proje çal›flmalar›, hem bireysel hem de grup olarak, çocuklar›n ilgileri do¤rultusunda bir konu ve çal›flma alan› belirlenerek yürütülmektedir. Proje çal›flmas› üç aflamada uygulanmaktad›r. Birinci aflamada, proje konusu ve araflt›rman›n temelini oluflturacak sorular çocuklarla birlikte tart›fl›larak belirlenir. Daha
sonra çocuklar›n oluflturduklar› sorular do¤rultusunda konu hakk›nda derinlemesine incelemeler yap›larak do¤rudan yaflant› yoluyla yeni bilgiler edinmeyi
sa¤layan ikinci aflamaya geçilir. Üçüncü aflamada ise, çocuklar ö¤rendiklerini
baflkalar›yla paylaflarak projeyi sonland›r›rlar. Bu s›rada ö¤retmen, dokümantasyon yoluyla projeyi gözden geçirir ve genel hedefler do¤rultusunda projeyi
de¤erlendirir. Bu çal›flman›n amac›, proje yaklafl›m›n›n aflamalar›n› tan›tarak, ülkemizde temel felsefesine uygun biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamak ve okulöncesi e¤itim ve ilkö¤retim programlar›n›n zenginlefltirilmesi için yayg›nlaflt›r›lmas›na katk›da bulunmakt›r.
Anahtar Sözcükler: Proje yaklafl›m›, araflt›rma, e¤itim program›

Girifl
Son y›llarda, e¤itim programlar›n›n, çocuklar›n geliflimine odaklanan ve onlar›n derinlemesine ö¤renmesini sa¤layan farkl› yaklafl›mlarla bütünlefltirilerek zenginlefltirilmesinin önemi giderek daha fazla vurgulanmaya bafllanm›flt›r. Okulöncesi ve
ilkö¤retim birinci kademedeki e¤itim programlar›nda popüler bir yaklafl›m olarak
kullan›lan proje yaklafl›m›, çocuklar›n derinlemesine araflt›rma yoluyla, çeflitli konular hakk›nda uzmanlaflmalar›na ve iç görü kazanmalar›na yard›mc› olmaktad›r (Katz
ve Chard, 2000, 2-3; Roopnarine ve Johnson, 2000, 175; Schuler, 2000, 2). E¤itim program›n›n tamamlay›c› ve destekleyici bir parças› olarak görülen bu yaklafl›m, temel
olarak üç aflamada planlanarak uygulanmaktad›r (Katz ve Chard, 2000, 70; Helm ve
Katz, 2001, 8-9; Katz, 1994, 1-4; Roopnarine ve Johnson, 2000, 175). Proje konusunun
ve araflt›rman›n temelini oluflturacak sorular›n çocuklarla birlikte tart›fl›larak belirlen-
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di¤i birinci aflama ayn› zamanda bafllama aflamas› olarak da tan›mlanmaktad›r. Daha
sonra, ikinci aflamada çocuklarla birlikte proje gelifltirilerek konu hakk›nda derinlemesine incelemeler yap›l›r ve birinci aflamada oluflturulan sorulara cevap aran›r.
Üçüncü aflamada ise, çocuklar ö¤rendiklerini dokümantasyon yoluyla projeyi gözden
geçirir ve baflkalar›yla paylaflarak projeyi sonland›r›rlar. Proje boyunca her bir aflamada çocuklar çizimler, resimler, canland›rmalar yaparak, tart›flarak, araflt›rma yoluyla
çeflitli bilgiler toplayarak, ölçümler ve hesaplamalar yaparak çal›flmalar›n› gerçeklefltirmektedirler (Anonim, 2003).
Birinci Aflama: Bafllama Aflamas›
Katz ve Chard’ ›n (2000: 70-71) “bafllamaya haz›r olma” olarak tan›mlad›¤› birinci aflama, projenin konusunun belirlendi¤i aflamad›r. Proje konusunun seçimi, bunun çocuklara nas›l tan›t›laca¤› ve araflt›rman›n temelini oluflturacak sorular›n belirlenmesinde onlara nas›l yard›m edilece¤i bu aflaman›n önemli ad›mlar›d›r. Ö¤retmen,
öncelikle, çocuklar›n ve ailelerin özel ilgi alanlar›n› belirleyerek, konuya iliflkin sahip
olduklar› bilgileri ortaya ç›karmalar› için çeflitli f›rsatlar yarat›r. Ö¤retmen proje çal›flmas› olarak tasarlad›¤› konuyu çocuklarla tart›fl›rken konuyla iliflkili, çocuklar›n zihninde varolan kavramlar›n ve anlay›fllar›n a¤›n› (web) oluflturur. Ayr›ca, ö¤retmen çocuklarla birlikte araflt›rma için soru listesi haz›rlar. Sorular aç›k ve net biçimde ortaya
konmaya baflland›¤›nda birinci basamak sonland›r›l›r ve ikinci basamak için haz›rl›k
yap›l›r (Helm ve Katz, 2001, 12; Roopnarine ve Johnson, 2000, 184). Bu aflaman›n iflleyifl süreci fiekil –1’ de sunulmaktad›r.
Proje çal›flmas›n›n birinci basama¤›nda yer alan etkinlikler ayr›nt›l› olarak afla¤›da aç›klanacakt›r.
Proje konusunun seçimi: Proje konusu belirlenirken, çocuklar›n ortak deneyimlerinin ve ilgilerinin göz önünde bulundurulmas›, ikinci basamakta yap›lacak
olan araflt›rman›n temelini haz›rlayan önemli noktalard›r. Proje çal›flmas›nda ö¤retmen, çocuklar›n günlük yaflant›lar›nda konuyla iliflkili ortak deneyimleri araflt›rmal›
ve bunlara yeni deneyimlerin eklenmesine yard›mc› olmal›d›r. Örne¤in hemen hemen her çocu¤un yaflant›s›nda bir kez otobüse binmifl olmas›, bir otobüs projesinde
yer alacak çocuklar için ortak bir deneyimdir. Çocuklar otobüsün pek çok özelli¤i ile
ilgili sorular üreterek, konuyu detayl› biçimde incelemeye haz›r olurlar (Helm ve
Katz, 2001, 12; Roopnarine & Johnson, 2000, 183).
Proje konusu belirlenirken göz önünde bulundurulmas› gereken di¤er önemli
bir nokta da çocuklar›n ilgilerini ö¤renmektir. Çocuklar›n var olan potansiyel ilgilerini harekete geçirmenin yan›s›ra, yeni ilgiler oluflturmalar› için onlar› desteklemek
proje çal›flmas›n› yürüten ö¤retmenin görevidir. Böylece çocuklar›n daha kat›l›mc› olmalar› sa¤lanm›fl olacakt›r. Bu s›rada ö¤retmen s›n›ftaki çocuklar›n farkl› ilgilere sahip olabileceklerini de göz önünde bulundurmal›d›r (Roopnarine ve Johnson, 2000,
183-184; Helm ve Katz, 2001, 12-13; Katz ve Chard, 1998, 1-4).
Proje konusu ö¤retmen taraf›ndan belirlenebilece¤i gibi çocuklar taraf›ndan
da belirlenebilir (Katz ve Chard, 2000, 70; Helm ve Katz, 2001, 13; Katz ve Chard,
1998, 1-4) S›n›f içinde aniden ortaya ç›kan bir olay yada yaflant› çocuklar›n yo¤un ilgisini çekerek bir çok soru gelifltirmelerine ve ilgilerinin uyanmas›na neden olabilir.
Söz konusu olay ya da yaflant›, katalizör (catalytic) olarak tan›mlan›r. Katalizör etkisi yaratan bir durum sonucunda ortaya ç›kan projede çocuklar, ortak bir deneyime sa-
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hip olduklar› için araflt›rma aflamalar› daha h›zl› ilerler (Helm ve Katz, 2001, 13; Aktaran; Temel ve di¤erleri, 2003, 34).
S›n›f›n ilgisini harekete geçirebilecek düzeyde oldu¤u sürece, özellikle küçük
çocuklarla yap›lan projelerde, ö¤retmenin bafllatt›¤› konular çal›flman›n daha baflar›l›
olmas›n› sa¤lar (Helm ve Katz, 2001, 14).
Konu seçimindeki ölçütler: Katz ve Chard’ a göre (Aktaran; Helm ve Katz,
2001, 14) proje çal›flmas›ndaki konu, çocuklar›n kendi deneyimlerini ve çevrelerini
daha do¤ru ve tam olarak anlamalar›na yard›mc› olmal›, önemli olaylara daha yak›ndan bakabilmeleri için çocuklar›n e¤ilimlerini güçlendirmeli, bu e¤ilimleri aç›¤a ç›kartacak f›rsatlar sa¤lamal› ve çocuklar›n çal›flmalar›nda medyay› kullanma yeteneklerini gelifltirmelerine rehberlik edecek nitelikleri kapsamal›d›r (Roopnarine ve Johnson, 2000, 184).
Küçük çocuklarda konu soyut olmaktan ziyade somut olmal›, çocuklar›n kendi bafllar›na gözlem ve araflt›rma yapmalar›na ve deneyim kazanmalar›na olanak sa¤lamal› ve gerçek yaflant›lar› kapsamal›d›r. Ayr›ca projenin daha baflar›l› olabilmesi
için konu çocuklar›n önceki deneyimleriyle kolayl›kla iliflkilendirilebilir nitelikte olmal›d›r (Katz ve Chard, 1998, 3; Helm ve Katz, 2001, 14; Roopnarine ve Johnson, 2000;
184).
Çocuklar›n gerekti¤inde rahatl›kla tekrar ziyaret edebilecekleri alanlarla iliflkili konular seçilmelidir. Bu ziyaretlerin tekrarlanabilirli¤i projenin zenginleflmesini
sa¤layacakt›r (Helm ve Katz, 2001, 14).
Ö¤retmen, çocuklar›n rol oynama, heykeller, resimler ve çizimler yapma yoluyla zihinlerinde kavramlar› nas›l canland›rd›klar›n› ve bilgileri nas›l ö¤rendiklerini
dikkate almal›; çocuklar›n yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karmalar›n› sa¤layacak nitelikte
konular belirlemelidir (Roopnarine ve Johnson, 2000, 184; Helm ve Katz, 2001, 15).
Projenin konusu toplumun kültürel yap›s›yla, hem genel hem de bölgesel e¤itim programlar›n›n hedefleriyle iliflkili olmal›d›r. Bu flekilde, proje konusunun aileler,
yöneticiler ve toplumun di¤er üyeleri taraf›ndan desteklenme olas›l›¤› artar, çocuklar›n yeteneklerini yönlendirerek derinlemesine ö¤renmeleri kolaylafl›r ve aile ile çocuk
aras›ndaki etkileflimin güçlenmesi sa¤lan›r (Katz ve Chard, 2000, 111-112; Katz ve
Chard, 1998, 3; Roopnarine ve Johnson, 2000, 184, Helm ve Katz, 2001, 15-16).
Yukar›da özetlenen kriterlere dikkat edilmesi durumunda, e¤itim programlar›n›n hedeflerine uygun, çocuklar›n daha baflar›l› olmalar›n› sa¤layacak bir proje konusunun belirlenmesi mümkün olabilecektir. Proje konusu belirlendikten sonra ö¤retmen aileleri bilgilendirerek, konuyla ilgili özel deneyimlerini çocuklar›yla paylaflmalar› için onlar› yönlendirir (Anonim, 2003; Roopnarine ve Johnson, 2000, 184;
Helm ve Katz, 2001, 16).
Ö¤retmenin proje konusu ile ilgili tahmini iflleyifl plan›
Konu seçildikten sonra, ö¤retmen genellikle çocuklarla yap›lan beyin f›rt›nas›n› temel alan bir a¤ (web) veya kavram haritas› (concept map) oluflturmaya bafllar. Bu
a¤lar, ö¤retmenin, projenin hangi yönlerde geliflebilece¤ini gösteren tahmini bir pland›r. Bu durum, ö¤retmenin, çocuklardan gelebilecek öneriler ve sorular için haz›rl›kl›
olmas›n› sa¤lar. Ayr›ca, proje devam ederken, bu a¤lar, çal›flman›n hedefleri do¤rultusunda hat›rlatma amac›yla kullan›labilir. Bir a¤ oluflturmak, yaln›zca konunun uy-
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gunlu¤unu ve önemini de¤il, ayn› zamanda e¤itim program›n›n bir bütün olarak de¤erlendirilmesinde de ö¤retmene yard›mc› olur (Katz ve Chard, 2000, 114; Helm ve
Katz, 2001, 18-19).
fiekil – 1. Birinci Aflama: Bafllama Aflamas› *

Ortaya ç›kabilecek olas› konu

Ö¤retmenin bafllatt›¤›

Çocu¤un ilgisiyle beliren

A

• olas› sorular ve e¤itim program›n›n sundu¤u f›rsatlara dayal› olarak öngörülen a¤lar (webler)
• kaynaklar› ve mümkün olan ziyaret yerlerini
araflt›rmak

S›n›f ya da grup için etkinliklere odaklanmay›
ve ortak deneyimleri sa¤lama

Konunun pratik ve uygun olup olmad›¤›na
karar verme

OLUMSUZ
Düflük ilgi, hedeflerle
tutarl› ve pratik olmayan

Ö¤retmen
OLUMSUZo anda
çocuklar›n
Düflük
ilgi, hedeflerle
varolan
kavram
tutarl›
pratik olmaveve
anlay›fllar›n›n
a¤›n›yan
(web’ini)
oluflturma

OLUMLU
Yüksek ilgi, hedeflerle
tutarl› ve pratik olan

Araflt›rma için
a¤
(web) ya da
OLUMSUZ
soru
listesi
Düflük
ilgi,
hedeflerle
oluflturma:
tutarl› ve pratik olma“Neyi ortaya
yan
ç›karmay›
istiyoruz?”

Çocuk Etkinli¤i
Ö¤retmen Etkinli¤i

*

Ö¤retmen ve Çocuk Etkinli¤i
A

Helm & Katz’ dan (2001) al›nm›flt›r.
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A¤ oluflturulurken, projenin planlanmas›yla iliflkili sorular ortaya ç›kmaya
bafllar. Projenin gerçeklefltirilmesi aflamas›nda yak›n çevrede çocuklarla etkileflime geçebilecek uzmanlar›n ve ziyaret alanlar›n›n varolup olmad›¤›, ailelerin kat›l›mda bulunup bulunamayaca¤› ve çocuklar›n araflt›rma sonucunda elde ettikleri bulgular› nas›l ifade edebilecekleri gibi sorulara cevap aranmas› önemlidir. Bu cevaplar›n, a¤›n
oluflturulmas›nda ve projenin ak›fl›n›n planlanmas›nda ö¤retmene yard›mc› olur
(Helm ve Katz, 2001, 19; Roopnarine ve Johnson, 2000, 184).
Çocuklar›n varolan bilgilerinin ortaya ç›kar›lmas›: Ö¤retmen, çocuklar›n
kendi deneyimlerinden edindikleri, konu ile ilgili bilgileri ortaya ç›karmak ve çocuklara ne bildiklerini göstererek fark›ndal›klar›n› art›rmak amac›yla çeflitli yollar kullanabilir. S›n›fta yarat›lacak tart›flma ortam› ile çocuklar›n ne bildiklerini listelemek en
kolay yollardan biridir. Listelere ek olarak bilgiler aras›ndaki iliflkilerin görsel olarak
fark edilmesini sa¤layan bir di¤er yol da çocuklarla birlikte a¤lar›n ya da kavram haritalar›n›n oluflturulmas›d›r. Bu s›rada, oluflturulan a¤lara, resimler, çizimler, foto¤raflar ve küçük notlar da eklenebilir. Ö¤retmen, dramatik oyunlar, canland›rmalar, legolar ve resimler yoluyla, çocuklar›n konu hakk›nda sahip olduklar› bilgileri ortaya ç›karmalar›n› sa¤lamak amac›yla onlara f›rsatlar tan›mal›d›r (Katz ve Chard, 2000, 108111; Helm ve Katz, 2001, 20-23; Roopnarine ve Johnson, 2000, 184).
Araflt›rma için kullan›lacak sorular›n oluflturulma süreci: Ö¤retmen konu
hakk›nda çocuklar›n bildiklerini sorgularken, ayn› zamanda neleri bilmediklerini ve
neleri ö¤renmek istediklerini anlamaya bafllar. Bu s›rada, “ö¤renmek istedi¤iniz bir
fleyler var m›, bu konu hakk›nda daha baflka neler ö¤renmek istersiniz” gibi sorular
sorarak, çocuklar›n ilgileri do¤rultusunda, düflüncelerini soruya dönüfltürmelerine
yard›mc› olmal›d›r. Bu flekilde araflt›rma boyunca cevaplar› aranacak sorular›n çat›s›
yap›land›r›lm›fl olur (Helm ve Katz, 2001, 23).
Araflt›rma için s›n›f ortam›n›n ve çocu¤un haz›rlanmas›: Projenin verimli
olabilmesi için, resimlerin, foto¤raflar›n, panolar›n, yaz› tahtalar›n›n, kitaplar›n, dergilerin, masalar›n, raflar›n vb. gibi çeflitli malzeme ve materyallerin ve etkinlik köflelerinin bulundu¤u uygun bir s›n›f ortam› düzenlenmelidir. Bu ortamda, çocuklar proje çal›flmas› s›ras›nda ortaya ç›kartt›klar› ürünleri sergileyebilmeli ve istedikleri zaman bunlar üzerinde çal›flmaya devam edebilmelidir (Helm ve Katz, 2001, 23; Chard,
1998, 21).
‹kinci Aflama: Projenin Gelifltirilme Aflamas›
Çocuklar›n ilgi ve meraklar› do¤rultusunda, araflt›rmada cevap aranacak sorular›n oluflturulmas›n›n ard›ndan, proje çal›flmas›nda ikinci aflamaya geçifl yap›l›r. Bu
aflamada, amaç çocuklar›n konu hakk›nda derinlemesine incelemeler yapmalar›, kendi oluflturduklar› sorulara cevap bulmaya çal›flmalar›, yeni sorular belirlemeleri ve
d o ¤ rudan yaflant› yoluyla yeni bilgiler edinmeleridir (Roopnarine ve Johnson, 2000,
184). Bu aflama, daha önce haz›rlanan a¤lar›n yeniden gözden geçirilmesi ve verilerin
toplanaca¤› araflt›rma için haz›rl›k yap›lmas›yla bafllar. Konuyla iliflkili bir çal›flma alan› seçilerek bu alana yap›lacak ziyaretlerin planlanmas›, alanda çal›flan kiflilerin çocuklar›n yapacaklar› çal›flma hakk›nda bilgilendirilmesi ve uzman kiflilerle gerekli görüflmelerin ayarlanmas› için ön çal›flmalar›n yap›lmas› haz›rl›k çal›flmalar›n›n bir parças›d›r. Proje çal›flmas› yap›l›rken, çocuklar›n, birincil ve ikincil olmak üzere iki farkl› kaynak türünden yararlanmalar› söz konusudur. Çocuklar›n alanda çal›flan kiflilerden ve
u z m a n l a rdan, konuyla ve iflleyiflle ilgili ald›klar› bilgiler do¤rultusunda, proje çal›flma-
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s›n› yaflant› yoluyla gerçeklefltirmeleri birincil kaynaklar› ifade etmektedir. Alan ziyaretlerinin d›fl›nda, ek araflt›rmalar yapmalar› için konuyla iliflkili olarak çocuklara sunulan filmler, videolar, broflürler, kitaplar vb. gibi materyaller ise ikincil kaynaklar olarak tan›mlanmaktad›r. Alan ziyaretlerinden sonra s›n›fa geri dönülür, elde edilen tüm
bilgiler s›n›fça dramatik oyunlar yoluyla yeniden gözden geçirilerek tart›fl›l›r ve art›k
çocuklar›n ö¤renmek istedikleri baflka bir fley kalmad›ysa projenin sonland›rma aflamas›na geçifl yap›l›r (Katz ve Chard, 2000 127-128; Helm ve Katz, 2001, 27-50; Roopnarine ve Johnson, 2000, 184-185; Schuler, 2000, 2; Bullard & Bullock, 2002, 6-10) Bu aflaman›n iflleyifl süreci afla¤›da ayr›nt›lar›yla aç›klanm›fl ve fiekil – 2’ de sunulmufltur.
Birinci aflamada haz›rlanan a¤lar›n gözden geçirilmesi: ‹kinci aflaman›n bafllang›c›nda, ö¤retmen, hem çocuklar›n birinci aflamada oluflturduklar› a¤› ve soru listesini hem de kendi tahmini iflleyifl plan›n› gözden geçirir. Ö¤retmen, soru listesinin
konuya yeterince odaklanmay› sa¤lad›¤›na ikna oldu¤unda, proje çal›flmas› için yap›lan planlama daha somut bir hale gelir. Bazen çocuklar, ö¤retmenin tahmin etmedi¤i
bir alt konu üzerine de odaklanabilirler. Örne¤in, bir yaz tatili projesinde, çocuklar›n
ilgisi deniz, kumsal, günefl gibi temalar yerine tatil yerlerindeki kalabal›¤a yo¤unlaflabilir (Aktaran Glassman ve Whaley, 2000, 1-19). Bu noktada, ö¤retmen çocuklar›n
ilgisi do¤rultusunda aç›¤a ç›kan yeni temay› ya önceden haz›rlanan tahmini iflleyifl
a¤›n›n içine yerlefltirir ya da yeni bir a¤ oluflturur (Helm ve Katz, 2001, 27-29).
Araflt›rma yapmaya haz›rlanma: Ö¤retmen, araflt›rmaya bafllamadan önce, ziyaret edilebilecek alanlarla ilgili bir ön de¤erlendirme yapmal›d›r. Planlanan ziyaret
alanlar›n›n önceden araflt›r›lmas› ve düzenlenmesi önemlidir. Çocuklarla yap›lacak
alan ziyaretleri s›ras›nda karfl›lafl›labilecek olas› riskler önceden dikkatlice ele al›nmal›d›r. Bu do¤rultuda, ziyaret edilecek alan belirlenirken, ö¤retmen önceden alan› ziyaret ederek personel ile görüflmelidir. E¤er ö¤retmenin alan› ziyaret etmesi mümkün
de¤ilse, alan hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler alabilece¤i bir telefon görüflmesi yapmas› gereklidir. Bu s›rada ö¤retmen, çocuklar›n yapacaklar› araflt›rma ve onlardan gelebilecek sorularla ilgili olarak alan personelini ve/veya uzmanlar› bilgilendirmelidir. Alan
seçiminde ö¤retmen, afla¤›daki unsurlar› göz önünde bulundurmal›d›r (Chard, 1998,
20; Helm ve Katz, 2001, 29-32; Roopnarine ve Johnson, 2000, 185):
• Ziyaret edilecek alan kolay ulafl›labilir olmal› ve birden fazla ziyareti mümkün k›lmal›d›r.
• Çocuklar›n rahatça araflt›rma yapabilecekleri güvenli ortam sa¤lamal›d›r.
• Alan, çocuklar›n çeflitli etkinlikler yapmalar›na (t›rmanma, makineleri araflt›rma, aletleri çal›flt›rma vb.) f›rsat tan›mal› ve bu etkinlikler ö¤retmen taraf›ndan takip edilebilmelidir.
• Çocuklara, yaflayarak deneyim kazanmalar›n› sa¤layacak olanaklar sunmal›d›r.
• Alan çocuklar›n ilgisini çekerek, etkileflime girebilecekleri somut nesneleri
içermelidir.
• Alanda çocuklar›n sorular›n› cevapland›rabilecek çal›flanlar ve uzmanlar
olmal›d›r.
• E¤er mümkünse daha sonra s›n›fta incelemeler yapmak için ödünç al›nabilecek el yap›m› ürünler (oyuncaklar, ekipman, ürünler v.s.) olmal›d›r.
Çocuklar›n yeteneklerinin aç›¤a ç›kar›lmas›: Alan ziyareti yap›lmadan önce,
çocuklarda aç›¤a ç›kar›labilecek pek çok yetenek vard›r. Proje çal›flmas›ndan önce, bu
yetenekleri gelifltirmeleri için çocuklar›n de¤iflik deneyimler yaflamalar› sa¤lanmal›-
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d›r. Bu nedenle, soru sorma, ayr›nt›l› gözlem yapabilme, gözlemlerini taslak halinde
resimleyebilme, foto¤raf çekme, araç-gereçleri ve yarat›c›l›klar›n› sergileyebilecekleri
malzemeleri kullanabilme gibi yeteneklerin kazand›r›lmas› amac›yla çeflitli uygulamalar yapt›r›lmal›d›r (Helm ve Katz, 2001, 33-34).
fiekil – 2. ‹kinci Aflama: Projenin Gelifltirilmesi Aflamas› *
Yetenekler ve
kavramlarla
ba¤lant›land›rarak
çocuklar›n a¤›n› ve
A tahmini iflleyifl plan›n›
gözden geçirmek

OLUMSUZ
Alan çal›flmas›
ve
Düflük
ilgi, hedefleruzmanlar için
le
tutarl›
ve
pratik
haz›rl›k yapmak
olmayan

A

Araflt›rma

Ö¤rendiklerini
dramatik oyun,
dans etme, çizme,
yazma, inflaa
yoluyla sunma

A
A¤› gözden geçirme
ya da yeniden a¤
oluflturma:
Ne ö¤renildi¤ine
iflaret edilerek yeni
sorular belirleme,
araflt›rmay› ve sunumu tekrarlama

Çocuk Etkinli¤i
Ö¤retmen Etkinli¤i

*

Ö¤retmen ve Çocuk Etkinli¤i
A

Ailenin Kat›l›m F›rsat›

Helm & Katz’ dan (2001) al›nm›flt›r.
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Araflt›rma: P rojeler kapsam›nda gerçeklefltirilen alan ziyaretleri geleneksel gezilerden farkl›d›r. Geleneksel alan gezileri, genellikle ünitenin sonunda, çocuklar›n üzerinde çal›flm›fl olduklar› konular› do¤rudan gözlem yapmalar›na olanak sa¤lar. Geleneksel alan gezileri, projede yap›lan alan incelemelerinden daha genifl bir ilgi oda¤›na
sahiptir. Proje çal›flmas›, çocuklar›n alanda araflt›rma yapmalar›na f›rsat vererek, konu
hakk›nda derinlemesine düflünmelerini sa¤lar (Chard, 1998, 26). Alan ziyaretlerinde çocuklara ö¤retmenleri d›fl›nda aileleri de efllik edebilir. Aileler, çocuklar›n yapaca¤› tüm
etkinliklerle ilgili kendi deneyimlerini ve bilgilerini paylaflabilirler (Katz ve Chard,
2000, 111-112). Alan çal›flmas› boyunca, çocuklar sorular›na cevap bulmak için, ortam›,
kullan›lan cihaz ve malzemeleri dikkatlice incelerler. Taslaklar ve çizimler yoluyla, çocuklar nesnelere yak›ndan bakarak parçalar hakk›nda fikirler gelifltire rek süreci takip
edebilirler. Ayr›ca alan ziyaretleri, çocuklar›n çetele tutarak say› saymalar›n› ve nicel verileri daha kolay ifllemelerini sa¤lamaktad›r (Roopnarine ve Johnson, 2000, 185). Bu
amaçla, yönlendirici, bilgi verici ve uyar›c› iflaretlerin yer ald›¤› yaz›l› materyaller, etiketler ve panolar da kullan›labilir (Helm ve Katz, 2001, 40-42) Alan gezisi s›ras›nda çocuklar, s›n›fa döndükten sonra yap›lacak ek araflt›rmalar için, baz› materyalleri ödünç
alabilirler. Ayr›ca alanda çal›flan kiflilerle görüflerek, gözlemlerini taslak halinde re s m ederek, foto¤raf çekerek ya da video ile kay›t alarak, daha sonraki çal›flmalar›nda bu kay›tlar› yeniden gözden geçirirler. Çocuklar s›n›fa döndükten sonra çal›flmalar›n›, kitaplar, haritalar, çeflitli materyaller, resimler, broflürler gibi ikincil kaynaklarla renklendirerek, tart›flmalar ve canland›rmalar yoluyla ö¤rendiklerini zenginlefltirebilirler (Katz ve
Chard, 2000, 127; Roopnarine ve Johnson, 2000, 185; Helm ve Katz, 2001, 42-43).
Üçüncü Aflama: Projeyi Sonland›rma Aflamas›
Çocuklar alan çal›flmas›n›n ard›ndan s›n›fa döndükten sonra yap›lan etkinlikler s›ras›nda, ilgilerini kaybetmeye bafllayabilirler, kat›l›mlar›nda düflüfl görülebilir ya
da farkl› konulara ilgi göstermeye bafllayabilirler. Bu durum projenin do¤al ak›fl›n›n
bir parças›d›r ve üçüncü aflamaya geçilmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir. Bu aflaman›n en önemli özelli¤i, çocuklar›n neler ö¤rendiklerine ve bunlar› baflkalar›yla nas›l
paylaflacaklar›na karar vermeleridir. Bu s›rada ö¤retmenin rolü, çocuklardan bilgi almak, dokümantasyon yoluyla projeyi gözden geçirmek ve genel hedeflere ulafl›l›p
ulafl›lmad›¤›n› de¤erlendirmektir (Helm ve Katz, 2001, 50-51). Bu aflaman›n iflleyifl süreci afla¤›da aç›klanm›fl ve fiekil – 3’ de sunulmufltur.
Ö¤renilenlere odaklanma: Çocuklar›n proje çal›flmas› boyunca ö¤rendiklerini
ortaya koymalar›, elde ettikleri farkl› deneyimleri pekifltirmelerine ve bunlar› bütünlefltirmelerine yard›mc› olur. Çocuklar›n projenin bafllang›c›nda oluflturulan a¤lar üzerine
odaklanmalar› sa¤lanarak, ö¤rendiklerini özetlemeleri istenir. E¤er orijinal a¤, birinci
aflamadan beri de¤iflikli¤e u¤ramad›ysa, üçüncü aflama s›ras›nda yap›lan de¤ifliklikler
ya da eklemeler, birinci ve ikinci aflamada yap›lanlardan ay›rtedilebilecek flekilde kaydedilmelidir. Bu flekilde çocuklar ve ö¤retmen a¤ üzerinde nelerin yeni oldu¤unu, di¤er bir deyiflle nelerin ö¤renildi¤ini gözlemleyebilirler. Çocuklar resimler ve çizimler
yoluyla ö¤rendiklerini ifade etmeleri için desteklenebilir. Bunlar s›n›f ortam›nda çocuklarla birlikte gözden geçirilip, eklemeler yap›larak tart›fl›labilir. Ö¤retmenler çocuklar›n
çal›flmalar›n› gözden geçirdikçe, birinci ve ikinci aflamadaki çizimlerindeki de¤iflimleri fark edecek ve becerilerindeki geliflimi gözlemleme imkan›na sahip olacaklard›r
(Anonim, 2003; Helm ve Katz, 2001, 51-53; Roopnarine ve Johnson, 2000, 185 ).
Ö¤renilenleri di¤erleriyle paylaflma: Projede ö¤renilenlerin belirlenerek tart›fl›lmas›ndan sonra çocuklar, ö¤rendiklerini aileleriyle, di¤er s›n›flardaki çocuklarla ve
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onlar›n ö¤retmenleriyle paylaflmalar› konusunda yönlendirilmelidir. Çocuklar sonland›rma etkinlikleri kapsam›nda kazan›mlar›n› paylafl›rlarken, dramalar›n, oyunlar›n,
s e rgilerin, raporlar›n, el kitaplar›n›n ve okul sunumlar›n›n yan›s›ra projenin re s m e d il e rek ya da canland›r›larak hikâyelendirilmesinden de yararlanabilirler. Ancak baz›
p rojeler bu etkinlikleri gerçeklefltirebilecek düzeyde belgeye ya da ürüne sahip olmayabilirler. Bu noktada, çocuklar için deneyim her fleyden daha önemlidir. Ö¤retmen,
sonland›rma etkinli¤ini planlarken, çal›flman›n çocuklar için anlam tafl›mas› gere k t i ¤ ini gözden kaç›rmamal›d›r. Bu etkinlikler, hem proje içinde çal›flan hem de çal›flman›n
sonuçlar›n› gözlemleyen çocuklar için yararl›d›r. Projeyi gerçeklefltiren çocuklarla etkinliklerin tart›fl›lmas›, di¤er çocuklar›n çal›flma hakk›nda bilgi edinmelerini de sa¤lamaktad›r (Helm ve Katz, 2001, 53-55; Roopnarine ve Johnson, 2000, 185-186).
Dokümantasyon: Dokümantasyon, proje yaklafl›m›n›n bütünlefltirici bir parças›d›r. Ö¤renmeye iliflkin kan›tlar›n toplanmas›, analiz edilmesi ve tan›mlanarak sunulmas› dokümantasyon olarak adland›r›l›r. ‹yi bir dokümantasyon, çocuklar›n fiziksel,
duygusal, sosyal ve biliflsel geliflim alanlar›ndaki ö¤renmeleri hakk›nda önemli ipuçlar› sa¤lar. Etkinliklerinin ö¤retmenleri taraf›ndan belgelendi¤inin fark›na varan çocuklar, yapt›klar› çal›flmalar› önemseyerek daha fazla çaba göstermektedirler. Projelerin dokümantasyonu genellikle, gözlemleri, çocuklar›n yapt›klar› ürünleri, portfolyolar›, çocu¤un kendi düflüncelerinin yans›malar›n› ve ö¤renme deneyimine iliflkin hikayeleri
kapsamaktad›r. Ayr›ca dokümantasyon anekdotlardan, çocuklar›n yapt›klar› çeflitli çal › fl m a l a rdan ve ses ya da video kay›tlar›ndan da oluflabilir (Helm ve Katz, 2001, 55-63).
fiekil – 3. Üçüncü Aflama: Projeyi Sonland›rma Aflamas› *
Özetleme, paylafl›mda
bulunmalar› için
çocuklara
sonland›rma
olay›n› planlama,
projenin hikayesini
anlatma

A

Sonland›rma olay›n›
ya da etkinliklerini
tamamlama

A

A

Projeyi gözden geçirme
ve genel hedeflerin
baflar›s›n›
de¤erlendirme

Çocuk Etkinli¤i
Ö¤retmen Etkinli¤i
*

Ö¤retmen ve Çocuk Etkinli¤i
A

Ailenin Kat›l›m F›rsat›

Helm & Katz’ dan (2001) al›nm›flt›r.
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De¤erlendirme: Bir projenin baflar›s›n› de¤erlendirmenin yolu, deneyimlerin
içsellefltirilerek konuyla bütünleflmenin ve ö¤renmenin ne kadar gerçekleflti¤inin belirlenmesidir. Ö¤retmenler projenin sonuçlar›n› görebilir ve hem her bir çocuk için
hem de bütün grup için hedefler aç›s›ndan projenin etkilili¤ini de¤erlendirebilirler
(Katz ve Chard, 2000, 134- 135; Helm ve Katz, 2001, 65-66; Chard, 1998, 48-51; Roopnarine ve Johnson, 2000, 188). Ö¤renmenin de¤erlendirilmesinde afla¤›daki temel
noktalar önem kazanmaktad›r:
• Çocuklar kendi çal›flmalar›n›n sorumlulu¤unu tafl›yabilmelidirler.
• Çocuklar çal›flmalara yo¤un bir flekilde kat›l›mda bulunarak doyum sa¤layabilmelidirler.
• Çocuklar problem çözme becerilerini gelifltirebilmelidirler.
• Çocuklar baflkalar›yla birlikte iflbirli¤i içinde çal›flabilme becerisini kazanmal›d›rlar.
• Proje çal›flmas› çocuklar›n zaman ve emek harcayacaklar›, görev alacaklar›,
düflünme ve sosyal becerilerini gelifltirebilecek düzeyde planlanmal›d›r.
• Çocuklar›n projede yapt›klar› çal›flmalar onlar›n ö¤renmelerini de¤erlendirmeye imkan tan›yacak nitelikte olmal›d›r.
• Ö¤retmen çocuklar›n çal›flmalar›n› kolaylaflt›r›p yönlendirecek zengin bir
çevrede deneyimler ve etkinlikler sa¤lamal›d›r.
Sonuç ve Öneriler
Çocukluk y›llar›, çevreyi ve yaflant›lar› araflt›rarak gözlem yapabilme ve ö¤renme becerilerinin güçlendirilmesi için en uygun zamand›r. Geliflimi ve de¤iflimi
destekleyen, e¤itim programlar›n›n zenginleflmesini sa¤layan yaklafl›mlardan biri
olan proje yaklafl›m›, e¤itimin tamamlay›c› bir parças› olarak görülmektedir. Proje çal›flmas›n›n e¤itim program› kapsam›na dahil edilmesi, baz› temel ö¤renme hedeflerini gerçeklefltirmektedir (Helm ve Katz, 2001, 6; Roopnarine ve Johnson, 2000, 189).
Bunlar:
• Bilginin çocuk taraf›ndan inflaa yoluyla kazan›lmas›,
• Farkl› zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerin geliflmesi,
• Varolan ilgi ve e¤ilimlerin güçlendirilerek, bunlara yenilerin eklenmesi,
• Grupla birlikte, çaba sarfeden ve ö¤renen bir birey olarak çocu¤un kendisi
hakk›nda olumlu düflünceler gelifltirmesi.
Projeler, çocuklar›n çeflitli konularda yapt›klar› çal›flmalarda temel yeteneklerini ortaya koyacaklar› f›rsatlar sunmaktad›r. Proje çal›flmalar›nda, çocuklar kendilerini derinlemesine araflt›rma yapan ve ö¤renen bireyler olarak görmekte ve çeflitli
problemlerle bafl edebileceklerine dair kendilerine olan güvenleri ve sayg›lar› artmaktad›r.
Sistematik ö¤retim yöntemleriyle birlikte zenginlefltirici ve üretici proje çal›flmalar›n›n kullan›m›, çocuklar› ö¤renmeye daha istekli hale getirmektedir. Ayr›ca, aileler çocuklar›n›n ö¤renme sürecindeki geliflimlerini izleyerek ve kat›l›mda bulunarak destekleyebilmektedirler. Proje çal›flmas›na ailelerin de kat›l›m›, çocukla aile ara-
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s›ndaki iletiflimi güçlendirir, çocuklar›n konuyla ilgili motivasyonunu artt›r›r. E¤itim
yaflant›s›n›n paylafl›m›, tak›m çal›flmas› yapma ve toplumun bir parças› olma duygusunu harekete geçirir.
Ö¤retmenler ise, proje çal›flmalar›n›n e¤lenceli, dinamik ve iflbirlikçi do¤as›
nedeniyle s›n›f içindeki sorunlarla daha kolay bafl edebilir hale gelmektedirler (Helm
ve Katz, 2001, 8; Roopnarine ve Johnson, 2000, 189). Yeni de¤erli bilgiler elde etmenin
ve yetenekleri sergilemenin yan› s›ra bir konuda uzmanlaflm›fl olma duygusu konular›n anlafl›lmas› için derin bir iç görüye ulaflmay› da sa¤layacakt›r.
Bir çal›flman›n proje olarak tan›mlanabilmesi için, çocu¤un kararlar›yla kat›ld›¤› bir sürecin varl›¤›ndan söz etmek gerekir. Ayr›ca e¤itim program›n›n yaln›zca
proje yaklafl›m›ndan oluflmas› da bu yaklafl›m›n temel felsefesi ile çeliflmektedir. Bu
bak›mdan proje çal›flmalar›n›n tamamlay›c› ve zenginlefltirici niteli¤inden yararlanarak hem ö¤renci, hem de ö¤retmen için okul deneyimlerini ilgi çekici hale getirmek
mümkün olabilmektedir. Ancak bu koflullar alt›nda gerçeklefltirilen proje çal›flmalar›n›n, yaklafl›m›n temel amaçlar› do¤rultusunda bir ö¤renme sürecinin yaflanmas› söz
konusu olabilecektir. Özellikle okulöncesi dönem e¤itiminde ve ilkö¤retimin birinci
kademesinde bütünlefltirici bir bak›fl aç›s›yla yürütülen proje çal›flmalar›yla, günümüzde erken çocukluk e¤itimine önemli katk›lar sa¤lanaca¤› düflülmektedir.
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PROJECT APPROACH AND PHASES
IN PRE-PRIMARY EDUCATION
fiakire ANLIAK*
Hülya YILMAZ**
Derya fiAH‹N BEYAZKÜRK***

Abstract
Key Words:
Project approach gives an opportunity for children in order to do research about various topics by making collaboration in classroom as well as outside. This approach which could be easily combined with different educational
models based on experiential learning as a popular approach in early childhood
education. Project works are carried out by children in the direction of their interests after specifying the topic both as an individual and as a whole group.
Project work is conducted in three phases. In the first phase, project topic and
related questions are determined by children and their teachers. In the second
phase, children gain knowledge by direct experience and deeper investigation.
In the third phase, children share their new knowledge with others. Meanwhile,
teacher reviews the project work in the case of documentation and evaluates the
project in terms of preliminary goals. The purpose of the present study is to
introduce the phases of project approach, to make widely used program in order
to enrich preschool education programs as well as primary school curriculum
based on basic philosophy of this approach.
Key Words: Project approach, investigation, curriculum
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