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Proje Yönetimi
Meslek (Teknik) Okullar
Temel Eğitim Müfredatı

Meslek Okulu Proje Yönetimi için Müfredat
Ön Söz
Meslek okulunun derslerle ilgili ortak nokta, proje yönetimi dersinin bir çalışma ve öğrenme
yöntemi olarak okutulmasıdır. “Meslek okulu için proje yönetimi” müfredatı aşağıda
belirtildiği gibi derslere yönelik çerçeve planlarıyla ilgili didaktik ve yöntemsel prensiplerin
tanımlanmasıdır:
Dersler üstü projeler biçiminde bütüncül, davranışlara yönelik ve proje şeklindeki ders
çeşitlerine ağırlık verilmelidir. Bunlara seçme zorunluluğu olan dersler ve genel eğitici
dersler de dâhildir. Tüm dersler ve ağırlık noktaları için zorunlu olarak proje yöntemine giriş,
ders üstü bir eğitim sağlamaktadır. Ek bir proje çalışmasıyla birleştirildiğinde proje
hedeflenen üniversite eğitimine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Ek proje çalışmasında tüm
mesleki yada bilimsel problemlere karşı sergilenen duruşlar kişinin kendisinin sorumlu
olduğu ve mesleki ön bilgisinin ön planda olduğu davranışlarla çözülmektedir.
Proje çalışmasıyla sadece mesleki yetkilerin ve sorunların farkında olma konusu
desteklenmemektedir, aynı zamanda toplum içindeki sorumlu davranışlara yönelik duruşlar ve
davranışlar da desteklenmektedir. Bu iddialı hedeflere ulaşabilmek için yöntemler, içerikler
ve medyayla ilgili ortak değerlendirme, fikirlerin paylaşımını içeren didaktik yıllık planlama
temelinde öğretmenler arasında yoğun bir çalışma gerekmektedir.
Proje yönetiminin müfredata bağlı kalmasıyla dersler ve ders sınırları boyunca yöntemler ve
sosyal yetkilerin elde edilmesi sağlanacaktır. Bunun için ders çizelgelerinde ayrılmış bir ders
yoktur. Bunun yerine 5 Temmuz 2005 tarihinde meslek okuluyla ilgili talimatnamedeki
çerçeve ders çizelgesiyle ilgili bir dipnotta 30 saatlik proje yönetimi dersinin meslek okulunun
toplam ders saati müfredatına dahil olduğu belirtilmektedir.
Müfredat amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, prensip olarak daha çok dersin
rolü olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için konu alanını kapsayan bir derse önderlik eder.
Müfredatın gerçekleştirilmesine katkıda bulanacak olan dersler, öğrenme alanlarıyla ilgili
eğitim seminerlerinde belirlenmektedir.
Proje yönetimi sorunlara karşı duruşlar üzerinde çalışarak personel, sosyal ve yöntem
yetkilerini birbirine bağlar ve böylece ekonomide, bilimde ve gerçekleştirilen yöntem ve proje
yönetimi uygulamalarıyla büyük bir benzerlik gösterir. Proje yönetimi hedefe yönelik yapısal
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davranışları, ekip çalışmasını, sistematik düşünceyi ve kişisel zaman yönetimi konularını
destekler. Genelde ilgili alanları kapsar ve bütüncüldür. Bu şekilde bilimsel bir eğitimle ilgili
modern beklentilere uygundur. Proje çalışmasında uygun bir ekibin oluşturulmasıyla ilgili
heterojen şartlar iyi bir kaynak olarak kullanılabilir. Öğrencilerin farklı ilgi alanları ve
bilgileri, iletişim ve motivasyona dayalı yetenekleri ve tecrübeleri belirli görevlerle projeye
dâhil edilir.
Projeler genel olarak sürecin oluşturulması ve derslere uygun çözümlerin bulunması ve
tanımlanması sırasında yüksek bir açıklığa sahiptir. Proje yönetimi, proje işinin etkili bir
şekilde uygulanması için bir yapıyı sunsa da eğitim görenlerin kendi kararları ve
biçimlendirme imkânları için çok miktarda bir oyun alanı sağlamaktadır.
Didaktik olarak planlanan dersin aksine, proje çalışmasının meydan okuma süreci şunu
kapsamaktadır: Ekip çalışması içinde sorunların çözümüne yönelik bir plan geliştirene kadar
ve bu planı uygulayana kadar, öğrencilere güvenilmelidir. Öğretmenlerin rolüyle ilgili bakış
açısının değişmesi ve bununla bağlantılı olarak dersin yöntemsel-didaktik şekilde
biçimlendirilmesi de bu konuyla bağlantılıdır. Ders kapsamı sorunlarla bağlantılı olarak
araştırılmaktadır, seçilmektedir ve proje çalışmasına dahil edilmektedir. Bu yüzden ders
içerikleri eğitim alanları, derslerin hedefleri ve içerikleriyle çoğu zaman örtüşmemektedir.
Öğretmenler projelerde bir yandan bir çalıştırıcı yada öğretmen rolünü üstlenir ve içerik ile
yöntemsel destek sunar. Görevi veren tarafın kendisi var olmadığı sürece,proje başlangıcında
ve devam sürecinde yöneticinin bakış açısını ve taleplerini yerine getirebilmek için,
öğretmenler öğrenci ekibine karşı yöneticinin temsil etme görevini üstlenir.
Ayrıca proje ile ve ders sistematiği ile ilgili içeriklerin iç içe geçmesine de dikkat
etmektedirler.
“Meslek okullarına yönelik proje yönetimi müfredatı” önceden verilmiş bir zaman sırasına
göre proje yönetimi için davranışlara bağlı giriş eylemini tanımlayan 5 modül şeklinde
sınıflandırılmıştır.
Modüller hem önceden hazırlanan ve amaca hizmet eden unsurları, hemde proje yönetiminin
çekirdeğini kapsamaktadır: Kabaca ve detaylı planlamayı, belirtilen zaman aralığı (yaklaşık
30 ders saati), projenin gerçekleştirilmesi konusunu içermemektedir. Bunun için gerekli olan
zaman projenin konu alanına ve karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.
Bunlar tamamlandıktan sonra öğrenciler bir görev yada projeyi tek başlarına bir ekip içinde
planlayabilmeli, gerçekleştirebilmeli ve sürekli belgeleyebilmelidir.
Müfredatın hedefleri meslek okulun tüm ders alanlarını kapsamaktadır. Kapsamda listelenen
kavramlar proje yönetiminin dokümanları ve yöntemsel özelliklere dikkati çekmektedir.
Bunlar hedef açıklamaların belirginleştirilmesi için düşünülmüştür ve okul içindeki müfredat
gelişimi çerçevesinde eklenebilen ve değiştirilebilen bir seçimi göstermektedir.
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Amaçlar, içerikler ve Notlar,

Modül 1
Proje-Hazırlama

Ayrılan Süre
6 Saat

Hedefler
Proje yönetiminin anlam ve önemini tanımak ve sınıfta(derste) uygulanmasını
gerekçelendirmek.
Sınıfta proje çalışması için ön koşulları ve genel şartları tanımak.
Ekip oluşumu ile ilgili fırsatları ve prosedürleri bilmek ve uygulamak.
Ekip içindeki ortak çalışma ile ilgili kuralları kararlaştırmak ve belgelemek.
Ilımlılık yöntem kurallarını bilmek, tanımak ve bunları kullanmak.
Evre modellerini ve proje aşamalarının özelliklerini bilmek.
Çalışma ve öğrenme adımlarını bir proje günlüğünde belgelemek.
İçindekiler
Proje Günlüğü
Yeterlilikler
Takım / ekip oluşturma
Takım /ekip kuralları
Yönetme
İletişim yapısı
Sözel, sözel olmayan iletişim
Etkileşim yapısı
Organizasyonu
Hiyerarşi
Pozisyon
Rol
Statü
Yönetme / Liderlik
Proje Değerlendirme
Notlar
Proje yönetiminin (PM) anlamı ve faydaları sadece bilişsel bir yaklaşımla geliştirilemez.
Proje yönetimi aslına bir Makro Yöntemidir, yani, çeşitli yöntemlerle bağlantılı olan geniş
kapsamlı bir metodolojik yaklaşımdır. Daha derin bir anlayış için, büyük ölçüde bağımsız
deneme ve yöntemleri tesis etmeyi mümkün kılan bazı eylemler gereklidir. Bu nedenle,
mümkün olan yerlerde proje yönetimine teorik bir girişten kaçınılmalıdır. Bunun yerine,
deneyimsel öğrenmeyi mümkün kılmak için, gerçek bir projenin planlanması ve hayata
geçirilmesi kullanılmalıdır. Her şeyden önce, yerleşmiş olan öğrenmenin bu şekli ile arzu
edilen kişisel, sosyal ve teknik beceriler elde edilebilir.
Proje Yönetimi için Alman Proje Yönetim Derneği(GPM) ile Ulusal Okullar Enstitüsü (LIS)
işbirliği içinde hazırlanan " Okullar için Proje Yönetimi" öğrencilerin büyük oranda kendi
kendini organize planlaması için projelerde bir kılavuz olarak önerilmektedir.
Kılavuz, varsayılan bir göreve isnat etmektedir. Bu görev hususi Proje yapılandırmasında bir
örnek yerine geçmektedir. Proje çalışmasının sonunda öğrenciler sadece proje yönetimi
üzerine bilgi sahibi olmazlar. Bunun yanı sıra öğrenciler burada öğrendikleri tüm adımları ve
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evreleri de diğer projelere aktarabilirler. Öğrenciler Proje Yönetiminin ana belgelerini
tanırlar ve bu bilgileri nasıl kullanacaklarını bilirler.
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Modül 2

Ayrılan Süre
6 Saat

Genel Planlama
Amaçlar
Görevin amaç ve içeriğini proje işini verenle beraber aydınlatınız.
Sonucu tescil etmek ve Proje ile çözümlenmesi gereken problemleri tespit etmek.
Beklenen öğrenme aşaması ile ilgili kendi amaçlarınızı belirleyiniz.
Çevre ve paydaşları (iştirakçiler ve ilgililer) tanımlayınız.
Proje sınırlarını tasvir ediniz.
Projenin gerçekleştirile bilirliğini tahmin ediniz.
İlk çözüm fikirlerini toplayınız.
Proje amaçlarını çıkış analizi ilkelerine göre tespit ediniz.
Sonuç ve nihai hedef arasındaki farkı netleştiriniz.
Amaca ulaşma göstergelerini tayin ediniz.
Paydaşların ilgi ve korkularını analiz etmek, değerlendirmek ve bunları Proje amaçlarıyla
koordine etmek.
Proje evrelerini tanımlayın ve görselleştirin.
Genel Planlamanın sonuçlarını sunmak.
İçerikler
Durum analizleri
Görev açıklaması
Şartname
Proje Özellikleri
Protokol
Bilgi Araştırması
Yaratıcılık teknikleri
Amaç Matrisi
Evre planı
Proje anlaşması
Sunum
Notlar
Görevin doğru anlaşılması Proje yönetiminin tüm aşamalarına bağlıdır. Buraya gizlice giren
hata veya yanlış anlamalar, Projenin ilerideki aşamalarında ya telafi edilemez ya da yüksek
bir külfetle telafi edilebilir.
İlk çözüm fikirlerinin toplanması, yaratıcılık teknikleri doğruluklarını göstermiştir.
Örneğin:
-Beyin Fırtınası
-Osborn kontrol listesi
-Morfolojik Kutu
-Zihin Haritalama
Sunum tekniklerinin takdimi ve uygulanması sık olarak başka derslerde de kullanılır. Bu esas
Proje çalışmasının yükünü hafifletir.
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Modül 3
Düzenleme

Ayrılan Süre
12 Saat

Amaçlar
Çalışma paketlerini tanımlamak ve bir Proje yapı planıyla görselleştirmek.
Sorumlulukları tanımlamak.
Kaynakları belirlemek ve tahsis etmek.
Paydaşları uygun şekilde göz önünde bulundurmak.
Aşamaları tanımlamak ve Proje gidişatını belgelemek.
Hakları ve sorumlulukları tanımlamak.
Riskleri araştırmak, tespit etmek, analiz etmek ve değerlendirmek.
Risk önlemlerini tanımlamak.
Proje Planlamasını sunmak
İçerikler
Proje yapı planı (PSP)
Çalışma paketi tanımı
Proje akış planı (PAP)
Sütunlu diyagram
Aşama planı
Proje organizasyonu
Risk analizleri
Risk portföyü
Risk önlemleri
Şartname
Görev Dağılımı
Notlar
Proje yönetimi, Proje yapı planında, projenin bir parçası olarak listelenecektir. Tipik Proje
Yönetimi çalışma paketleri şunlardır: proje kontrolü, proje koordinasyonu, proje pazarlama,
proje dokümantasyonu, proje tamamlama.
Proje yapı planında sorumlulukların ve kaynakların tespiti, sadece Proje eğer gerçekten
hayata geçirilecekse amaca uygun ve mantıklıdır.
Proje programı oluşturmak için uygun yazılım çözümleri kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca
bilinenlerin yanında kaynak olarak:örneğin: OpenProj (http://openproj.org/) veya
GanttProje (http://ganttprojekt.biz/)
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Modül 4
Hayata Geçirme

Ayrılan Süre
… Saat

Amaçlar
Proje planlamasını uygulamaya koymak ve ekip içinde çalışmayı organize etmek.
Görev dağılımını ve görev neticelendirilmesini belgelemek.
Proje aşamasını /ilerlemesini planlama ile koordine etmek. Sapmaları / farklılıkları analiz
etmek ve gerekirse,
Düzeltmeleri yapmak.
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Durum raporlarını oluşturmak .
Aşama toplantı tarihlerine uymak.
İçindekiler
Eylem planı
Raporlama
Proje pazarlaması
Proje Yönetimi / Proje kontrolü
Uyuşmazlık Yönetimi
Notlar
Projenin hayata geçirilmesi esnasında, herhangi bir takımın ilgili Proje yönetimi, Proje
iştirakçilerinin yeterli ölçülerde Proje aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olmalarından
sorumludurlar. Örneğin: Bu bilgilendirme ortak Proje günlüğü ve bunun yanında da kişisel
görüşmelerde ve sunumlarda olabilir. Proje pazarlaması, bir Projenin dâhili ve harici
sunumudur.
Buna aşağıdakiler dâhildir:
-Akılda tutulabilir bir Proje başlığı,
- bir Proje logosunun tasarımı
-Projenin gelişimiyle ilgili karar vericiler / İşi verenleri bilgilendirmek amacıyla, düzenli olarak
çalışmanın gidişatıyla ilgili başarı-odaklı bir sunum.
- Bir Proje- web sayfasının kurulması
Proje kontrolü, hayata geçirme evresinde Proje yöneticisinin temel bir görevidir. Bu şu
anlama gelmektedir: Proje planından olası sapmaları vaktinden evvel görmek, meydana
gelmiş olan sapma ve farklılıkları teşhis edebilmek ve uygun bir şekilde süratle reaksiyon
göstermek.
Aşamaları bir Projenin kontrolü için iyi birer fırsat olarak sunmak. Bu tanımlanan ara
sonuçları esnasında, şimdiye kadarki gerçekleştirilen projenin aşamaları ve adımlarının
nedenleri araştırılmalı ve gerektiğinde proje planlaması ile ilgili gerekli düzeltmeler
yapılacaktır. Aşama toplantılarında, tüm Proje iştirakçileri hazır bulunmalıdırlar. Küçük ve
orta ölçekli projeler için kontrol araçları Excel tablolarıdır. Bununla birlikte, önemli olan,
verileri düzgün bir şekilde belgelemek ve sürekli olarak güncellemektir.
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Modül 5
Proje sonu ve değerlendirilmesi

Ayrılan Süre
6 SAAT

Amaçlar
Proje bitiş raporunu amaçlara ulaşma derecesini de belirterek hazırlamak.
Proje planlama aşamasında ve projeyi hayata geçirmede yaşanan problemleri ve başarı faktörlerini
ve gelecekteki Projelerin uygulanması ile ilgili tavsiyeler.
Proje planlamasını ve projeyi hayata geçirmeyi yansıtmak ve değerlendirmek.
Proje sonuçlarını sunmak.

İçindekiler
Proje sonucu
Proje günlüğü
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Uzmanlık/ekspertiz
Sosyal yeterlilik
Yöntem yeterliliği
Yeterlilik taraması
Süreç değerlendirme
Ürün değerlendirme
Geri dönüt
Notlar
Proje Sonu (Tamamlaması) en azından aşağıdaki soruları kapsamalıdır:
Zaman ve bütçe aralığına riayet edildi mi?
Mesleki ve içerik olarak amaçlara ulaşılabilindi mi?
Proje görevini veren memnun mu ?
Proje ekibinin içinde bulunduğu ruh hali nedir?
Ne iyi gitti? Ne kötü gitti?
Bir daha ki sefere neleri farklı yapmalıyız?
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KLAVUZDAKİ ÇALIŞMALARA DERS MATERYALİ OLARAK GELİŞTİRİLEN FORM
BELGELER

Proje Bilgileri
Projedeki çalışmanın Adı (Proje adı)

Proje isteği kimindir (Potansiyel görevi veren)?

Proje ekibinde kimler çalışıyor ?
Proje yönetimi veya ekip sözcüsü :

Diğer ekip üyeleri:
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Proje neden gereklidir ?
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Projeden hangi yararlar bekleniyor ?

Pojeden hangi sonuçlar bekleniyor ?

Proje ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor ?

Uygulama evresi ne zaman başlar ne zaman biter?

Bilinen diğer olaylar:
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Hangi bütceye sahipsiniz ?

Projeyi başarısızlığa ne sebep olabilir?
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Paydaş Portfolio

1

Yüksek

2
--

3

Orta

0

4
-

5
++

Düşük

Kimin Proje üzerinde nekadar etkisi var?

ETKİ

++

Düşük

Orta

Yüksek

Şaşkınlık
Projeye kim ne kadar şaşıracak ?

Görüş
++
+
0
--

Bulunan - Paydaş
Çok olumlu
Olumlu
nötür
negativ
çok negativ

1
2
3
4
5

Paydaş 1
Paydaş 2
Paydaş 3
Paydaş 4
Paydaş 5
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Proje Başlığı:
Sınıf:
Ekip:

Tarih:
Ekip sözcüsü:

Paydaş tablosu

Paydaş

İlgisi

düşünce

Davranış ( + )

Davranış ( - )

Tedbir
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Projenin Adı:
Sınıf:
Ekip:

Tarih:
Ekip sözcüsü:

META –Ekip Analizi – Gurup Değerlendirmesi
:____________________________ için
Ekip Üyesi

TOPLAM

M (Yapıcı)

E (Geliştirici)

T (Ekip ruhu olan)

A (Analiz eden)

_____________
_______

____________
________

_____________
_______

__________________
__
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Proje başlığı:
Sınıf:

Tarih:

Ekip:

Ekip Sözcüsü:

Hedef Tablosu
Toplam hedef

Kazanç hedefleri

Inceleme kriterleri/göstergeler

Şartlar

Çerçeve koşullar

Projeye ait değil:
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Satır satır ilerleyiniz. Bir satırda her birini bir 4, bir 3, bir 2, bir 1 ile değerlendiriniz. 4 tam katılıyorum, 1
öncekinden daha az katılıyorum, /2 ve 3 her biri ara seviyeye uygundur.
Her satırdaki sözleri değerlendirince, diğer satırlara devam ediniz. Her satırçalışıldıktan sonar, sütun
sütun toplamları oluşturunuz.
Bir işin aslını
öğrenmeyi severim.

A

Gurup insiyatifi almayı
severim.

Yeni fikirler
üretmeyi severim.

Diğerleri ile beraber
çalışmayı severim..

B

Hedefe
hızlı
ulaşmak
benim
için önemlidir.

Yeni yollar bulmak
benim için
önemlidir.

İyi bir iklimin
hakim olması
önemlidir.

Dikkatli çalışma
benim için
önemlidir.

C

Sorumluluk almak
benim için
kolaydır.

Bazen
vazgeçmek benim
için çok kolay.

Olayları objektif
değerlendirmek
benimiçin kolay

Öneriler
geliştirmek benim
için çok kolay.

Bazen başkalarından
üstün olabiliyorum

Bazen başkalarına
telaşlı olabiliyorum

Bazen başkalarına
çekingen olabiliyorum

Bazen başkalarına
insaflı olabiliyorum

E

Üşengeçliği
sevmem

Rutinisevmem

Tartışmayısev
mem

Telaşı sevmem

F

Ekibin ilerlemesine
dikkat ederim

Ekipte çok yönlülüğe
dikkat ederim

Ekipte düzene dikkat
ederim

Ekipte itinaya dikkat
ederim

Toplam M

Toplam E

ToplamT

Toplam A

D
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Okul / Ekip: _______________________________________________ Tarih: _________
Ekip üyeleri: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Çalışma Paketi Tanımı

Çalışma Paketinin Adı ve kodu (ÇP):

Projenin Adı:

ÇP-Tarih:

ÇP-iş süresi :

ÇP- Sorumlu:

Diğer ortak çalışanları:

Hangi Sonuçlar elde edilecek?

Süreler:

Tam olarak ne yapılıyor? Bu çalışmada kiminle işbirliği yapılıyor?

Hangi Riskler projenin başarısını tehlikeye atar ? Neleri göz önünde bulundurmalıyız ?

Proje Yöneticisi, Yer ve Tarih

ÇP-Sorumlu Kişi, Yer ve Tarihi

19
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Proje sözleşmesi
Projenin başlığı (Proje adı)

Görevi kim veriyor (Görevi veren )?

Proje ekibinde kim çalışıyor?
Proje yönetimi / Ekip sözcüsü:

Diğer ekip üyeleri:
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Proje görevini veren Projeden ne bekliyor (Proje sonucu) ?
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Uygulama aşamasının başlangıcı ve sonu:

Proje dökümanlarının teslimi için son tarih:

Proje sonuçlarının sunumu için son tarih :

Proje bitiminin son tarihi:

Bütçe, muhtemel dağılım :

Riskler:
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Planlar (Geçerli belgeler):
 Hedef Tablosu
 Çevre analizi
 Aşama planlaması
Yer, Tarih:
İmza
Görevi veren

İmza
Öğrenci-Projeekibi Projeyöntimi
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