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Öz
Bu çalışmanın amacı ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki ekler
konusunu öğrenmelerinde proje tabanlı iş birlikli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin
başarıları üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada nicel araştırmalarda
kullanılan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ili
merkezindeki bir ortaokulda altıncı sınıf A ve B şubelerinde okuyan öğrenciler
oluşturmaktadır (NDeney= 45; NKontrol= 42). Araştırmanın verileri çoktan seçmeli 30
sorudan oluşan Türkçe Ekleri Kullanma Başarısı Testi (TEKBT) aracılığıyla toplanmıştır.
Çalışmadan elde edilen veriler, bağımsız örneklemlerde t-testi ve tekrar eden örneklemler
için t-testi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre mevcut öğretim programının
proje tabanlı iş birlikli öğrenme etkinlikleriyle zenginleştirilmesinin öğrencilerin
öğrenmeleri üzerinde daha fazla katkı sağladığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Proje Tabanlı İş Birlikli Öğrenme, Türkçe Dersi, Ekler,
Öğrenme.
Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of project based cooperative
learning method on the success of Turkish student’s affixes subject learning. In the study
was used quasi-experimental design with control group, which was widely used in
quantitative studies. The participants were 87 people that studiying at a secondary school
in 6th grade A and B classroom at city centrum in Erzurum in Turkey (NExperiment= 45;
NControl= 42). The data were gathered through success test that total 30 open-ended
questions. In the analysis of the pre-test and post-test data t-test was used for
independent-sample and dependent-sample. The study showed that the project based
cooperative learning method is more effective than existing curriculum on the success of
Turkish student’s affixes subject learning.
Keywords: Project Based Cooperative Learning Method, Turkish Course, Turkish
Affixes, Learning.
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- 541 1. Giriş
Eğitim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler öğrenme ortamının düzenlenmesinde
ve öğrenme sorumluğunun öğrenciye bırakılmasında yeni öğrenme alanlarının eğitimde işe
koşulmasında olanak sağlamaktadır. Bu sistemde öğrenciler; kendi öğrenmelerini
kurgulamakta, yaratıcılıklarını geliştirmekte, karşılaştıkları sorunlara iş birliği içerisinde çözüm
yolu aramakta, çoklu bakış açısı kazanmakta, başarıları konusunda karar vermekte, gerçek
yaşam durumlarını sınıfa taşımakta, ailelerini öğrenme süreçlerinde aktif kılmakta, teknolojiden
yararlanmakta ve bağımsız karar alma bilincini kazanmaktadırlar (Aladağ, 2008). Proje tabanlı
öğrenme öğrencilere onların istedikleri yolla öğrenmelerine karar verebilecekleri farklı yöntem
ve tekniklerin öğretim sürecinde etkisini araştırabilecekleri önemli fırsatlar sunar.
Herhangi bir becerinin ya da kavramın öğrencilere kazandırılması için bir ya da birkaç
problem etrafında bireysel ya da grupla yapılan çalışmalara proje denir. Bir öğrencinin bireysel
ya da grupla birlikte problemin çözümüne yönelik aşamaları takip ederek sonuca gitmeye
çalışması proje tabanlı öğrenmenin temel prensibidir (Ticha ve Kubinova, 1999). Proje tabanlı
öğrenme yaklaşımı bilimsel araştırma yapabilme, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme
süreçlerinin beceri alanlarını da beraberinde getirerek gerçek yaşam durumlarını sınıf ortamına
taşır (Raghavan, Coken-Regev ve Strobel, 2001; Erdem, 2002). Çünkü bu yaklaşım, bireyin
bireysel etkinliklerinde sorumluluk üstlenme, çözüme odaklanma, bir ürün ortaya koyma ve
sahiplenme duygularını geliştirirken; grup etkinliklerinde uzlaşma, empati kurma, grupla
birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşma becerilerini kazandırır. Öğrenme sürecini bu şekilde
geçiren öğrenci, öğrenmeyi okul bittikten sonra da devam ettirebilir (Gega, 1986 akt. Kınık,
2004: 42).
Bu öğrenme yaklaşımının projeler etrafında organize edilen bir öğrenme modeli
olduğunu söyleyen Thomas (2000: 2), proje tabanlı öğrenmenin proje tasarımı, problem çözme,
karar verme, zor sorular ya da problemlerden oluşan karmaşık etkinliklerle baş edebilme,
öğrencilerin uzun zaman diliminde bir konu etrafında görece özerk çalışarak sorumluluk
alabilme ve gerçekçi sonuçlar verebilecek ürünler ortaya koyabilme fırsatı sunma gibi görevleri
olduğunu dile getirmiştir.
Proje tabanlı öğrenme, bireyin ya da grubun ürün, sunum ya da performans
etkinlikleriyle sonuçlandırılan bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte öğrenciler disiplinler arası ve
öğrenci merkezli etkinliklere yönlendirilirler (Donnelly ve Fitzmaurice, 2005). Proje tabanlı
çalışmalar; araştırma, inceleme, ürün ortaya koyma ve değerlendirme aşamaları birbirini takip
eden ve bütünleyen bir yapıya sahiptir.
Öğrenme ortamında uygulanan her proje, proje tabanlı öğrenme yaklaşımına uygun bir
uygulama örneği olmayabilir. Nasıl ki her grup çalışması iş birlikli öğrenme yöntemine uygun
bir çalışma örneği sayılamazsa, her proje de proje tabanlı öğrenme örneği sayılmamalıdır. Bir
projenin proje tabanlı öğrenmeye uygun bir örnek teşkil edip etmediğini belirlemek için beş
temel kriter belirlenmiştir. Bunlar “projenin merkezinde olma, projeyi takip edebilecek bir
yönergeye uyma, yapısal inceleme, özerklik ve gerçekçilik” (Thomas, 2000: 3) olarak
sıralanmıştır.
Proje tabanlı öğrenme ortamında görev alan öğrenciler, ürün ortaya koymak için kendi
fikirlerini diğerlerine tartışma yoluyla aktarabilirler. Bundan başka projenin sonuçlarını
düzenleme, projede elde edilen verileri grafik, tablo gibi araçlarla görselleştirme, her aşamada
bir ileri aşama için tahminde bulunma, proje sürecinde ortaya çıkan sorunları inceleme ve
soruları cevaplama gibi konularda yönlendirilirler (Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik,
Guzdial ve Palincsar, 1991). Böylece öğrenciler öğrenme sürecinin merkezinde yer almış olurlar.
Katz ve Chard (1989; akt. Demirhan, 2002: 35) proje tabanlı öğrenmenin genel olarak üç
aşamadan meydana geldiğini ve bu aşamaların hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinden
oluştuğunu belirtmişlerdir. Proje tabanlı öğrenme sürecinin basamaklarını ise Korkmaz (2002:
50), ana konuyu ve konunun alt konularını belirleme, grupları düzenleme, gruplardaki proje planlarını
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sıralamıştır.
Proje tabalı öğrenme öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmesinde, grupla çalışma
ve iş birliğine dayalı etkinliklere yer vermesinde öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasında
farklı zekâ alanlarını kullanmasında (Öztürk ve Ada, 2006), empati yeteneğini geliştirmesinde
sosyal beceri kazandırmasında, iş birlikli öğrenmeyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu bağlamda,
iş birlikli öğrenmenin de kısaca tanımlanması gerekir. Öğrencilerin bir öğrenme ortamında bir
amaç doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları heterojen gruplardaki ortak çalışma
süreçlerini esas alan, herhangi bir konuda birbirlerinin öğrenmelerini kolaylaştırma esasına
dayanan; öz güven, iletişim, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi pek çok beceri
alanını geliştirmeye ve eğitim-öğretim sürecine öğrencileri aktif şekilde katmaya özen gösteren
bir öğrenme yaklaşımıdır (Slavin, 1996; Panitz, 1999; Johnson, Johnson ve Stanne, 2000; Felder
ve Brent, 2001; Gillies 2006; Doymuş, 2007; Slavin, 2008).
Proje tabanlı öğrenme etkinlikleri, bireysel olduğu gibi grupla iş birlikli olarak da
yürütülebilir. Üçer, dörder, beşer kişilik gruplarda olduğu gibi daha çok katılımlı büyük
gruplarda da proje tabanlı iş birlikli öğrenme etkinlikleri oluşturulabilir. Böylece iş birlikli
çalışan öğrenciler çalışmalarında hem bireysel sorumluluğu yerine getirebilmiş, hem de birlikte
çalışma becerilerini süreç içerisinde kullanmış olurlar.
Proje tabanlı iş birlikli öğrenme için oluşturulan çalışma gruplarının en temel amacı
öğrencilerin yüksek etkileşimli sosyal ilişkiler kurmasını sağlamak, bu ilişkilerle kazanılan
iletişim ve etkileşimin gücüyle öğrenmede bireysel sorumluluk almayı öğrencilere özendirmek
ve böylece tüm sınıfta öğrenme süreçlerini geliştirmektir (Sherman, 1991; Johnson, Johnson,
1993; Dietz, 1993; Cohen, 1994; Şimşek, Şimşek ve Doymuş, 2006). Sınıflarda proje tabanlı iş
birlikli öğrenmenin rolü; oluşturulan grupların projelerini ve öğrencilerin projeyi uygulama
becerilerini değerlendirmek; öğrencilere öğrendikleri bilgiyi projeyle ilgili bir tartışma ortamına
taşıma fırsatı vermek, onların öğretim süreçlerini düzenleyen öğretmenlere destek sağlamak ve
öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirmektir (Dees, 1991; Johnson, Johnson, Stanne,
2000; Doymuş, Şimşek ve Karaçöp, 2007).
Literatüre bakıldığında yalnızca iş birlikli veya proje tabanlı öğrenmeyi temel alan
araştırmaların sayısının oldukça fazla olduğu, fakat proje tabanlı iş birlikli çalışmaların
yeterince yapılmadığı görülmüştür. Günümüz eğitim olanakları düşünüldüğünde öğrenme
sürecinde proje tabanlı iş birlikli çalışmalara olan ihtiyaç, literatürdeki ilgili çalışmaların azlığı
dolayısıyla fazlasıyla hissedilmektedir. Bu çalışmada ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenmelerinde proje tabanlı iş birlikli öğrenme etkinliklerinin
öğrencilerin başarıları üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki
araştırma sorularına cevap aranmıştır:
1- Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenme başarılarında kontrol ve deney gruplarının ön test başarı
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2- Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenme başarılarında kontrol grubunun ön test-son test başarı
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3- Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenme başarılarında deney grubunun ön test-son test başarı
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4- Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenme başarılarında kontrol ve deney gruplarının son test başarı
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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2.1. Araştırma Deseni
Bu araştırmada nicel araştırmalarda kullanılan yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Grupların seçiminde yansız atama yapılmadığından hazır gruplardan ikisi eşleştirilmeye
çalışılmıştır. Eşleştirilen gruplar işlem gruplarına seçkisiz atanmıştır. Bu tür yarı deneysel
desen uygulamalarına eşleştirilmiş desen adı verilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010: 206).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum il merkezindeki bir ortaokulda altıncı sınıf A
ve B şubelerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır (NDeney= 45; NKontrol= 42). Bu okulda
uygulama sürecinin başında araştırmacılar tarafından bu iki şubede öğrenim gören öğrencilere
ön test olarak Türkçe Ekleri Kullanma Başarısı Testi uygulanmıştır. Testten elde edilen sonuçlar
değerlendirilerek şubelerin başarı durumlarının birbirine yakın olduğu anlaşılmış ve bu
sınıflardan birisi deney (n=45) diğeri kontrol grubu (n=42) olarak yansız bir şekilde atanmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması ve Uygulama Süreci
Araştırmanın verileri çoktan seçmeli 30 sorudan oluşan Türkçe Ekleri Kullanma
Başarısı Testi (TEKBT) aracılığıyla toplanmıştır. TEKBT, öğrencilerin Türkçe ekleri tanıma ve
kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Bu testten öğrencilerin
alabilecekleri puan aralıkları 0 ile 100 puan arasında değişmektedir. Testin soruları
oluşturulurken uygulama sürecinde öğretilecek olan çekim ve yapım eklerinin kapsamasına
dikkat edilmiştir.
TEKBT’nin soruları oluşturulduktan sonra ikisi Türkçe diğeri ölçme ve değerlendirme
alanlarında uzman üç öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Uzmanların görüşlerini belirlemek
için “geçerli, geçerli değil” seçenekli bir cevaplama formu kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2006).
Üç uzman tarafından kodlanan cevap formatının kodlayıcı tutarlılığına bakılmış ve tutarlılığın
.89 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma dört haftalık bir süreçte tamamlanmıştır. Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin
ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki ekler konusunu öğrenme başarıları
üzerindeki etkisini anlayabilmek için kontrol grubunda mevcut öğretim anlayışı
benimsenmiştir. Deney grubunda ise proje tabanlı iş birlikli etkinlikler esas alınmıştır. Bu
süreçte aşağıdaki işlem basamakları takip edilmiştir:
1. İlk aşama olarak sınıflar deney ve kontrol grubu olarak belirlendi.
2. Deney ve kontrol grubuna araştırmaya başlamadan önce 30 sorudan oluşan TEKBT
ön test olarak uygulandı.
3. Deney grubu öğrencilerine “Proje Tabanlı İş Birlikli Öğrenme” süreci hakkında genel
bilgi verildi ve sürecin özellikleri tanıtıldı.
4. Deney grubu öğrencileriyle, belirlenen Türkçede Ekler konusu üzerine gruplara konu
paylaşımı yapıldı.
5. Deney grubu öğrencileri beşer kişilik olmak üzere toplam dokuz gruba ayrıldı.
Grupların oluşturulmasında öğrencilerin başarı durumları göz önüne alındı.
6. Deney grubunda yapılacak çalışmalarla ilgili Türkçe dersi öğretmenine her ders için
yapılacak etkinlikleri ve değerlendirme formlarını kapsayan bir çalışma dosyası sunuldu,
öğretmen süreç hakkında bilgilendirildi.
7. Gruplara Türkçedeki eklerin görevleri, türleri ve birbirleriyle karıştırılma durumları
göz önünde bulundurularak projeyle ilgili etkinlikler hazırlattırıldı.
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uygun olarak öğrenciler etkinliklerini bireysel ve grup olarak araştırdı. Gruplarda yapılabilecek
etkinliklerle ilgili beyin fırtınası yapıldı ve farklı fikirlerin üretilmesi sağlandı. Her grubun proje
konuları belirlendikten sonra konuyla ilgili çeşitli bilgi kaynaklarından nasıl faydalanacakları
gösterildi. Kullanılabilecek araç-gereçler üzerine öğretmen tarafından öğrenciler yönlendirildi.
Çevrelerdeki uzman kişilerden ve ailelerden proje için destek alabilecekleri hatırlatıldı. Proje
çalışmaları bittikten sonra etkinliklerle ilgili yazılı bir rapor hazırlamaları ve sınıfta sözlü
sunum yapmaları istendi. Tüm grupların sunumların değerlendirilmesinde katkı yapması
konusunda tartışma ortamı sağlandı. Uygulamayı yöneten öğretmen ve araştırmacılar
tarafından gözlem formları dolduruldu. Sunumlar sırasında öğrencilerin bireysel
performanslarıyla grup performansları ayrı ayrı değerlendirilip başarı puanlarına eklendi.
9. Kontrol grubunda ise mevcut öğretim programında yer alan etkinliklerle süreç
tamamlandı ve öğretmenin ve araştırmacıların sınıfa herhangi bir müdahalesi olmadı.
10. Uygulamaların sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine TEKBT son test
olarak uygulandı ve elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.
3. BULGULAR
3.1. Öğrencilerin Türkçedeki ekleri öğrenmelerinde kontrol ve deney gruplarının ön
test başarı puanları
Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenme başarıları üzerindeki etkilerini anlayabilmek için seçilen
kontrol ve deney gruplarının başarı puanları ortalamalarının uygulama sürecinin başlangıcında
birbirine yakın bir değerde olduğu yapılan bağımsız örneklemlerde t-testi ile anlaşılmıştır.
Tablo 1’de deney ve kontrol gruplarının test puanları gösterilmiştir:
Tablo 1: Kontrol ve deney gruplarının bağımsız örneklemler için t-testi ön test puanları
Ön test
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
45
42

X
76,42
76,88

ss
6,181
6,375

t
-,341

P
,296

Tablo1’e bakıldığında deney ve kontrol grupları ön test başarı puanları ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır (t: -,341; p (0. 296) > 0.05). Bu durum
grupların uygulama sürecinin başlangıcında benzer özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
3.2. Öğrencilerin Türkçedeki ekleri öğrenmelerinde kontrol grubunun ön test-son
test başarı puanları
Mevcut Türkçe Öğretimi Programı anlayışıyla yürütülen Türkçedeki ekler konusunun
öğretimi sürecinde kontrol grubunun ön test ve son test başarı puanları Tablo 2’de
gösterilmiştir:
Tablo 2: Kontrol grubunun tekrar eden örneklemler için t-testi ön test – son test puanları
Kontrol grubu
Ön test
Son test

N
42
42

X
76,88
79,00

ss
6,375
3,676

t
-1,863

P
,070

Tablo 2 incelendiğinde kontrol grubunun ön test ve son test başarı puanları arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmıştır (t: -1,863; p (,070) > 0.05). Diğer bir deyişle başarı
ortalamalarında son testteki artışın istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açacak
büyüklükte olmadığı görülmüştür.
3.3. Öğrencilerin Türkçedeki ekleri öğrenmelerinde deney grubunun ön test-son test
başarı puanları
Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenme başarıları üzerindeki etkilerini anlayabilmek için yapılan
öğretim sürecindeki deney grubunun ön test – son test başarı puanları Tablo 3’te gösterilmiştir:
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Deney grubu
Ön test
Son test

N
45
45

X
76,42
86,47

ss
6,181
3,696

t
-9,781

P
,000

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde deney grubunun ön test – son test başarı puanları
arasında son test lehine anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (t: -9,781; p (0.00) < 0.05).
Ön test (X=76,42) – son test (X=86,47) başarı puanları ortalamaları incelendiğinde uygulama
sürecinin deney grubundaki öğrenciler üzerinde belirgin bir etki yaptığı, Türkçedeki eklerin
öğretiminde proje tabanlı iş birlikli öğretim yönteminin etkili olduğu anlaşılmıştır.
3.4. Öğrencilerin Türkçedeki ekleri öğrenmelerinde kontrol ve deney gruplarının
son test başarı puanları
Mevcut programın öğretim anlayışıyla Türkçedeki eklerin öğretilmeye çalışıldığı
kontrol grubunun son test başarı puanları ortalamaları ile proje tabanlı iş birlikli öğrenmeyle
yapılan etiklerin uygulandığı deney grubunun son test başarı puanları ortalamaları Tablo 4’te
gösterilmiştir:
Tablo 4: Deney ve kontrol gruplarının bağımsız örneklemler için t-testi son test puanları
Son test
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
45
42

X
86,47
79,00

ss
3,696
3,676

t
9,440

P
,000

Tablo 4 incelendiğinde proje tabanlı iş birlikli öğrenmeyle yapılan etiklerin uygulandığı
deney grubunun son test puanları lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (t:
9,440; p (0.00) < 0.05). Deney grubu son test başarı puanları ortalamalarının (X=86,47) kontrol
grubu son test başarı puanları ortalamasından (X=79,00) yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durum proje tabanlı iş birlikli öğrenme etkinliklerinin Türkçedeki eklerin öğretiminde mevcut
öğretim sürecindeki etkinliklere göre daha başarılı olduğunu göstermektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenmeleri üzerindeki etkisinin incelendiği kontrol gruplu yarı
deneysel bu çalışmada varılan sonuçlar şu şekildedir:
·
Proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersindeki ekler konusunu öğrenmeleri üzerindeki etkisinin anlaşılması için kontrol ve deney
grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki başarı durumları karşılaştırılmış ve anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır. Uygulama öncesi yapılan karşılaştırmada deney grubunun 100 puan
üzerinden 76,42 ve kontrol grubunun 76,88’lik bir başarı ortalamasına sahip olması, bu
gruplardaki öğrencilerin ekleri öğrenme sürecine oldukça iyi bir düzeyde başladıklarını
göstermektedir.
·
Uygulama öncesi ve sonrası kontrol grubu öğrencilerinin ortalama başarı
puanları tekrar eden örneklemler için t-testi ile karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir. Tablo 2’deki karşılaştırma sonuçları, kontrol grubuna ait uygulama öncesi ve
sonrası ortalama başarı puanları arasındaki farkın anlamlı olmamasına rağmen uygulama
sonrası lehine 2,5 puanlık bir artışın olduğunu göstermektedir.
·
Deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası ortalama başarı
puanları tekrar eden örneklemler için t-testi ile karşılaştırılmış ve uygulama sonrası lehine
anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Tablo 3 incelendiğinde deney gurubuna ait
ortalama başarı puanında uygulama öncesine göre yaklaşık 10 puanlık bir artışın olduğu
anlaşılmaktadır. Bu sonuç ise proje temelli iş birlikli öğrenme etkinliklerinin Türkçedeki eklerin
öğretimi üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu göstermektedir.
·
Kontrol ve deney gruplarına ait uygulama sonrası ortalama başarı puanları
bağımsız örneklemlerde t-testi ile karşılaştırılmış ve uygulama sonrası lehine anlamlı farklılık
belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle ortalama son test puanları arasındaki 7 puanlık farkın ortaya
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olmuştur. Elde edilen bu sonuçlar literatürde farklı disiplinlerde yapılmış olan diğer
çalışmalarla örtüşmektedir (Aladağ, 2005, Çiftçi, 2006; Korkmaz ve Kaptan, 2002; Özdener ve
Özçoban, 2004).
Ekler konusunun proje tabanlı iş birlikli öğrenme etkilikleriyle öğrencilere sunulması,
öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlamakla birlikte motivasyonlarının
da artmasında etkili olmuştur (Aydın ve Yel, 2013; Demir, 2013; Green, 1998). Öğrenciler
projelerini zamanında tamamlayabilmek ve bu süreçte başarılı olabilmek için sadece bireysel
olarak çabalamanın yeterli olmadığının, aynı zamanda grup üyelerinin de başarılı olabilmesi
için grup dayanışmasının da gerekli olduğunun farkına varmışlardır.
Ortak bir hedef için bir araya geldikleri gruplarda gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler
ile deney grubu öğrencilerinde bir gruba ait olma bilinci oluşmuş ve öğrenciler birbirleri
hakkında olumlu düşünmeye başlamışladır (Gök, Doğan, Doymuş ve Karaçöp, 2009). Fakat
öğrenme süreci genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerde gözlemlenmesi muhtemel
sonuçlardan biri olan eleştirel düşünme becerisinin etkili bir şekilde kullanılamadığı tespit
edilmiştir. Oysa proje tabanlı iş birlikli çalışmaların öğrencilerin üstbiliş becerileri üzerindeki
olumlu etkilerini ortaya koyan pek çok araştırma yapılmıştır (Başbay, 2007; Land ve Greene,
1999; Yurdakul ve Demirel, 2011). Eleştirel düşünmenin bu araştırma sürecinde etkili bir şekilde
kullanılamamasında çalışma gruplarının tamamen ürün odaklı düşünmelerinin, gruplar
arasındaki sıkı bir yarışın söz konusu olmasının ve öğrencilerde proje tabanlı çalışma sürecinde
eleştirel düşünmenin hem bireysel hem de grup olarak ortaya çıkardığı kazanımlar hakkında
yeterli düzeyde bilgilendirilmemelerinin etkili olduğu düşünülebilir.
Ayvacı ve Çoruhlu (2010) tarafından yapılan araştırmada proje konularının öğrenciler
tarafından belirlendiği çalışma gruplarının, öğretmen tarafından belirlendiği çalışma gruplarına
göre yaratıcılık açısından daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca proje konusunun
öğrenci tarafından belirlendiği çalışma gruplarının sürece daha istekli ve aktif katıldıkları
anlaşılmıştır. Proje tabanlı iş birlikli çalışmaların ekler konusunun öğretimindeki etkililiğinin
araştırıldığı bu çalışmada ise proje gruplarının görevleri öğretmen tarafından belirlenerek
gruplara dağıtılmıştır. Araştırma süresince yapılan gözlemlerde çalışma gruplarının
karşılaştıkları problemlerde sık sık öğretmenin rehberliğine başvurdukları belirlenmiştir. Bu
durum ise Ayvacı ve Çoruhlu (2010) tarafından ortaya konuşan bu sonucun süreç açısından
önemsenmesi gereken bir husus olduğunu vurgular niteliktedir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlardan bir diğeri ise proje tabanlı iş birlikli çalışma
gruplarının salt başarı odaklı çalışma stillerinden kaynaklanan süreci bütünsel olarak
değerlendirme konusunda göstermiş oldukları zafiyettir. Bilindiği üzere proje tabanlı iş birlikli
çalışmalar sadece öğrencilerin başarıları üzerinde odaklanmaz; aynı zamanda, öğrencilerin
yaşamış oldukları süreci izleyerek, performanslarını analiz ederek, performansları hakkında
kestirimlerde bulunup öğrenme stratejilerinin verimliliğini değerlendirerek hatalarını
saptamaları konusundaki becerilerini kazanmalarını da amaçlar (Ersoy, 2013). Yapılan bu
araştırmada öğrencilerin, çalışma sürecini kendi performansları bağlamında bütünsel olarak ele
alamamalarında, ürün odaklı düşünce tarzlarının önemli ölçüde etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan analizlerde süreçte yaşanan bilişsel ve duyuşsal alandaki bazı sorunlara
rağmen öğrenme açısından istatistiksel anlamda bir gelişimin olduğu görülmektedir.
Öğrenmede görülen bu gelişmeyi ise proje tabanlı iş birlikli öğrenmenin sağladığı
düşünülmektedir. Açıkgöz (2002) tarafından yapılan öğrenme piramidi incelendiğinde
dinleyerek ve izleyerek edinilen bilgilerin ancak % 20’sinin öğrenildiği anlaşılmaktadır. Çünkü
dinleyerek ve izleyerek öğrenme sürecinde öğrenciler alıcı konumunda bulunarak sadece
kendilerine yöneltilen sorulara cevap verirler. Dil bilgisinin soyut kavramlarla örülü yapısı
düşünüldüğünde bu oran daha da düşebilmektedir. Oysa öğrencilerin öğrenme sürecinde
etkin bir rol üstlendiği, öğrencileri sınıf dışı etkinlikler yapmaya teşvik etme noktasında etkili
ve öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme süreçlerini kullanarak öğrendiklerini daha da
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etkinliklerinin öğrencilerin başarılarını artırdığı görülmektedir.

öğrenme

Çocuğun ana dilini öğrenmesinde dil bilgisi öğretiminin önemli bir payı vardır. Dil
bilgisi kurallarının ezberletilerek öğretilmeye çalışıldığı öğrenme süreçlerinin başarısızlığı konu
ile ilgili yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur (Alyılmaz, 2010; Erdoğan ve Gök, 2009;
Yapıcı, 2004). Dil bilgisi kuralarının anlamlandırılıp yeri geldiğinde kullanılabilmesi için
öncelikle bu kurallarla ilgili öğrencilerde bir farkındalığın gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu
sağlamanın en iyi yolu ise öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılarak sosyal etkileşime
girmelerini sağlayan ve öğretimden çok öğrenme süreci üzerinde odaklanan bir yöntemin işe
koşulmasıdır (Güneş, 2007). Proje tabanlı iş birlikli çalışmaların özü itibarıyla bu becerilere
yönelik olması, öğrencilerin bir dil bilgisi konusu olan ekler konusunu kavrayıp
anlamlandırmalarında önemli bir etken olarak ortaya çıkmıştır.
Proje tabanlı iş birlikli çalışmanın en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin çalışma
alanlarının sadece okul ile sınırlı olmayıp okul dışındaki çalışma alanlarını da kapsamasıdır.
Öğrenciler proje tabanlı iş birlikli etkinliklerle ekler konusundaki öğrenmelerini yürütürken
öğretmen demokratik bir ortam sağlamaya çalışmış, karşılaştıkları sorunlarda öğrencilere
yardımcı olmuş ve öğrencilerin üzerlerine aldıkları sorumlulukları yerine getirmelerini de
yakından takip etmeye çalışmıştır. Öğretmenin öğrenme sürecindeki bu tavrı öğrencilerin
kendilerini sorumluluk sahibi ve özgür olarak hissetmelerinde, karşılaştıkları sorunları
çözerken gerektiğinde akademik riskleri de göze alabilmelerinde etkili olmuştur (Clifford ve
Chou, 1991; Stipek, 2001). Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözme konusundaki istekliliği
ise onların problem çözme becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır (Donnelly ve
Fitzmaurice, 2005, Korkmaz, 2002; Tomas, 2000). Bu durum ise öğrencilerin sürece yönelik
algılarını olumlu yönde geliştirirken motivasyonlarını da artırmıştır.
4.

ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak uygulayıcılar için şu önerilerde bulunulabilir:
·
Ortaokul Türkçe derslerinde öğretmenler genellikle çağdaş öğrenme yöntem ve
yaklaşımlarından iş birlikli öğrenmeyi ya da proje tabanlı öğrenmeyi merkeze alarak öğrenme
etkinliklerini düzenlemektedirler. Her iki çağdaş yaklaşımın birlikte kullanıldığı ve güçlü
yönlerinin birleştirildiği etkinlikler, öğrenme sürecini daha etkin kılabilir ve bu süreci okul
dışına da taşıyabilir. Böylece öğretmenler öğrenme sürecini farklı yaklaşımlara dayalı
etkinliklerle zenginleştirebilir ve ürün odaklı değerlendirmeyi süreç odaklı değerlendirmeye
dönüştürebilirler.
·
Ortaokul Türkçe derslerinde gerçekleştirilen proje tabanlı iş birlikli öğrenme
uygulamalarının en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini
kullanarak problemlerin üstesinden gelebilmelerinin ve bu sayede kendi yaşantıları yoluyla
öğrenmelerinin sağlanması gerektiği öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
·
Çalışma konularının öğretmen tarafından değil, öğrenciler tarafından
belirlenmesinin öğrencilerin proje tabanlı iş birlikli çalışma sürecine isteyerek aktif bir şekilde
katılmalarının sağlanabilmesinde önemli bir etken olduğu unutulmamalıdır.
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