
PROJE GRUP DEĞERLENDİRME  
 
Değerlendirmeyi Yapan Grubun Adı: 
 

Ölçütler 3 Puan 2 Puan 1 Puan Puan 
Proje Hazırlık 
Süreci / Görev 
Dağılımı 

Grup içerisinde görev 

dağılımı eşit-adaletli 

yapıldı ve her bir grup 

üyesi görev dağılımdan 

memnun oldu. 

Grup içerisinde görev 

paylaşımı çok eşit 
yapılmadı. Bazı üyelere 

çok fazla konu 

düşerken, bazı üyelere 

çok az konu düştü. 

Grup içerisinde 

görev paylaşımı 

çok adaletsiz 

yapıldı. Görev 

dağılımını 

onaylamayan 

üyeler vardı. 

 

Proje Hazırlık 
Süreci / 
Araştırma 

Bulduğumuz kaynakları 

derinlemesine, çok 

detaylı olarak inceledik 

ve en çok işimize yarayan 

kısımları aldık. 

Bulduğumuz 

kaynaklardan, 

konumuzla ilgili ve 

işimize yarayacak 

bilgileri ayırdık. 

Bulduğumuz 

kaynaklardan 

işimize yarayacak 

olan bilgileri 

seçmek için çok 

seçici davranmadık. 

 

Proje Hazırlık 
Süreci / 
Kaynaklar 

Görev paylaşımı sonucu 

kendi konularımızı 

araştırırken internet, 

kitap, dergi, makale vb. 

çok fazla kaynak 

içerisinden güvenilir 

olanlardan yararlandık. 

Görev paylaşımı 

sonucu kendi 

konularımızı 

araştırırken az sayıda 

kaynaktan, güvenilir 

olanlardan yararlandık. 

Görev paylaşımı 

sonucu kendi 

konularımızı 

araştırırken, çok az 

sayıda kaynaktan, 

güvenilirliğine 

bakmadan 

yararlandık. 

 

Proje Hazırlık 
Süreci / Bilgiyi 
Seçme ve  
İşleme 

Farklı kaynaklarda 

bulunan bilgiler veya 

fikirler arasında bağlantı 

kurduk, notlar aldık ve bu 

bilgilerle ilgili eleştirel 

düşünerek yorumlar 

yaptık. 

Tek bir kaynak içinde 

yer alan bilgiler veya 

düşünceler arasındaki 

bağlantıları gösterdik, 

özet çıkardık ve notlar 

aldık.  

Kelimesi 

kelimesine bilgileri 

okuduk;  bu bilgiler 

veya fikirler 

üzerine herhangi 

bir yorum 

yapmadık. 

 

Öğretim 
Elemanı ile Ara 
Görüşme 

Dersin öğretim elemanı 

ile yapılan ara görüşmeler 

oldukça faydalı oldu. 

Dersin öğretim elemanı 

ile yapılan ara 

görüşmeler, çok fazla 

yararlı olmadı. 

Dersin öğretim 

elemanı ile yapılan 

ara görüşmeler, hiç 

yararlı olmadı, hiç 

olmasa da olurdu. 

 

Sunu İçinde 
Anlatım / İfade 

Proje konumuzu, 

dinleyicinin düzeyinde ve 

ilgisini çekebileceği 
şekilde sunduk. Doğru, 

basit ve akıcı bir dille 

etkili bir sunum yaptık. 

Proje konumuzu 

sunarken, dinleyici 

tarafından kolay 

anlaşılmayan bir dil 

kullanarak sunum 

yaptık. 

Proje konumuzu 

sunarken karışık, 

zor, dinleyiciyi 

yoran ifadeler 

kullanarak sunum 

yaptık. 

 

 

Sunu İçinde 
Konuların 
Düzenlenmesi 

Konular mantıklı, 

izleyiciyi yormayan tüm 

alt konuları kapsayan bir 

düzende sunuldu. 

Sunumda konular arası 

geçişler kısmen 

uygundu, ara sıra alt 

konular arasındaki 

geçişlerde kopukluk 

vardı. 

Konular karışık ve 

uygun olmayan bir 

sırada sunuldu. 

 

Lütfen arka sayfadan devam ediniz……..>>>> 

 

 

 

 

 



Ölçütler 3 Puan 2 Puan 1 Puan Puan 
Sunu İçinde 
Etkileşim 

Konuyu anlatırken akıcı 

bir dil kullanıldı,  

dinleyiciyle göz teması 

kuruldu, ses tonu ve 

beden dili doğru biçimde 

kullanıldı. 

Konuyu anlatırken 

akıcı bir dil kullanıldı, 

ancak ses tonu ve 

beden dili tam olarak 

ayarlanamadı.  

Konuyu anlatırken 

ses tonu ve beden 

dili kullanımı çok 

kötüydü, 

dinleyiciyle 

herhangi bir temas 

kurulamadı. 

 

Sunu Sonunda 
Konuyu 
Özetleme 

Sunum sonunda önemli 

noktaları içeren genel bir 

özet ve değerlendirme 

yapıldı. 

Sunum sonunda  

yapılan sınırlı özetleme 

ve değerlendirmede  

sadece bir iki önemli 

noktaya değinildi. . 

Sunum sonunda 

genel bir özetleme 

ve değerlendirme 

yapılmadı. 

 

Projede Zaman 
Kullanımı 

Projeyi verilen zamanda 

bitirebilmek için grup 

olarak zamanı 

planladığımız şekilde 

verimli kullandık ve 

hazırladığımız proje 

planına uyduk. 

Projeyi verilen 

zamanda bitirebilmek 

için zamanı  

planladığımız şekilde 

çok verimli 

kullanamadık ve  

hazırladığımız proje 

planına tam olarak 

uyamadık 

Projeyi verilen 

zamanda 

bitirebilmek için 

zamanı 

planladığımız 

şekilde 

kullanamadık ve 

hazırladığımız 

proje planına hiç 

uyamadık.  

 

Proje Raporu Proje raporunu farklı ve 

güvenilir kaynaklardan, 

eleştirel bir bakış açısıyla, 

grup üyelerinin eşit 
katkısı ile hazırladık. 

Proje raporunu farklı 

kaynaklardan 

derlediğimiz bilgilerle, 

grup üyelerinin katkısı 

ile hazırladık. 

Proje raporunu tek 

bir kaynaktan 

seçtiğimiz 

bilgilerle, grup 

üyelerinin eşit 
katkısı olmadan 

hazırladık. 

 

 

          Teşekkürler 

Şirin KARADENİZ & Çelebi ULUYOL 


