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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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KİTABIN TANITIMI

Öğrenme alanı giriş kapağı

Öğrenme alanı adı

Öğrenme alanında yer alan
konular
bu bölümde yer alır.

Öğrenme alanı ile ilgili diğer
dosyaları görmek için
eba.gov.tr adresine
yönlendiren kare kod bu bölümde yer alır.
Sayfa numarasını
ifade eder.

Konu başlığı
bu bölümde yer alır.

Öğrenme alanı, konu ve kazanım
dağılımı bu bölümde yer alır.

Konuya ilişkin kazanımlar
bu bölümde yer alır.
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KİTABIN TANITIMI

Öğrenme alanına ilişkin okuma
parçası
bu bölümde yer alır.

Öğrenme alanına ilişkin ölçme ve değerlendirme
bu bölümde yer alır.

Derecelendirme ölçme aracı
bu bölümde yer alır.
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KİTABIN TANITIMI

Öğretmene yönelik kontrol listesi
bu bölümde yer alır.

Öğrenci öz değerlendirme ölçeği
bu bölümde yer alır.

Ürün değerlendirme ölçme aracı
bu bölümde yer alır.

Görsel sanatlar dersi tutum ölçeği
bu bölümde yer alır.
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ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK
TUTUM ÖLÇEĞİ

1. Görsel sanatlar dersi konuları hakkında bilgi sahibi değilim.
2. Görsel sanatlar dersine yönelik ilgi ve yeteneğimin olduğuna inanıyorum.
3. Görsel sanatlar dersinin konularını öğrenmekten çok zevk alacağıma
inanıyorum.
4. Görsel sanatlar dersi için ayrılan zamanın fazla olmasını isterim.
5. Görsel sanatlar dersine çalışırken zamanımın verimli geçeceğine
inanıyorum.
6. Görsel sanatlar dersinin benim için gerekli olduğunu düşünüyorum.
7. Görsel sanatlar dersi sınavlarında başarılı olacağıma inanıyorum.
8. Görsel sanatlar dersinde sınıf dışı öğretim tekniklerinin kullanılmasını
arzu ediyorum.
9. Görsel sanatlar dersinin bende yeni bakış açıları oluşturacağına inanıyorum.
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Tamamen katılıyorum.

Katılıyorum.

Kararsızım.

ÖLÇÜTLER

Katılmıyorum.

Hiç katılmıyorum.

Adı ve soyadı : ____________________________________
Sınıfı, numarası : ____________________________________
: Aşağıda bu yıl göreceğiniz görsel sanatlar dersine ilişkin tutumlarınızı belirleAçıklama
meye yönelik cümleler ve karşılarındaki sütunlarda da bazı seçenekler verilmiştir. Dikkatlice okuduktan sonra kendinize uygun seçeneği işaretleyiniz.

Görsel 1: 1931, İlk Öğretmen Atatürk, İzmir Atatürk Lisesinde derste

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları
Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;
1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk
milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe
ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına
saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren; topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî
birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve
nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
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1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları,
öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen
rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine
sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi
tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan,
değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar
eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması
hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Her iki gruptaki kazanım ve açıklamalar
da ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişkileri
kurulabilecek niteliktedir. Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen açıklamaları, sınıflar
ve eğitim kademeleri düzeyinde değerler, beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük
sağlayan bir bakış açısıyla yalın bir içeriğe işaret etmektedir. Böylelikle üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki
öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler
ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.

1.1. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI
Öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade
edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri”
esas alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya
yöneliktir:
1. Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde
bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini
desteklemek
2. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak
ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik
hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal
becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı
hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak
3. Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek
17

suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını
yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını
sağlamak
4. Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş,
üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü
alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak.

1.2. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ
Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri
ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri ve davranışlar öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların
arasındaki bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir. Değerlerimiz toplumumuzun
millî ve manevi kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızdır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata ve insanlık ailesine katılmasını ve
katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. Bu yönüyle değerlerimiz ve yetkinlikler
birbirinden ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bütünlüğündeki asli parçamızı oluşturur. Güncellik içinde öğrenme öğretme süreçleriyle kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve davranışlar
ise bizi biz yapan değerlerimizin ve yetkinliklerin günün şartları içinde görünürlük kazanma
araç ve platformlarıdır; günün şartları içinde değişiklik gösterebilir yapısıyla arızîdir ve bu
sebeple de sürekli gözden geçirmelerle güncellenir, yenilenir.

1.2.a. Öğrenme Öğretme Süreci
Uygulamada Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Etkili ve verimli bir eğitim öğretim sürecinin oluşması, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerden biri öğretim yöntem, teknik ve stratejileridir. Öğretmen; görsel sanatlar dersi öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken öğrenci merkezli anlayışa göre hareket etmeli,
öğrenme öğretme sürecini buna göre yapılandırmalıdır.
Öğrenci merkezli öğretimde;
• Öğrenci, öğrenmeden sorumlu ve süreçte aktiftir.				
• Öğretmen, bilginin inşa edilmesinde öğrenciye gerekli malzemeyi ve ortamı hazırlar.
• Öğretmen; öğrenciye öğrenme ortamında uygulama, deneme ve keşfetme fırsatları yaratır.
• Öğretmen, öğretimde öğrenci hazır bulunuşluk düzeyini temel kabul eder.
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• Öğrenci, öğrendiklerini deneyimlerle öğrenir. Öğretmenin rolü, öğrencinin ilgisini çekmek için
sorular ve kavramlar çerçevesinde bilgiyi yapılandırmayı organize (rehberlik) etmektir. Öğretmen, öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmelerine ve önceki öğrenmeleri ile bağlantı kurmalarına yardımcı olur.
• Öğrenme, farklı kaynaklara (öğrenme konusu ile ilgili doğal ve gerçek ortama) da dayanır.
• Değerlendirme, sonuçla birlikte sürece yöneliktir. Öğretmen; gözlem, ürün (görev, proje, rapor)
ve performansın sergilenmesi sonucunda uygun ölçme yaklaşımlarını kullanır.
• Öğrenci, özgünlüğe ve girişimciliğe cesaretlendirilir.
• Öğrencide doğal merak desteklenir.
• Öğretmen, öğrencinin öz güven ve sorumluluğunun gelişimine yardımcı olur.
• Öğrenci; bilgiye ulaşmak için sorular sorar, deneyimler yaşar ve sonuca ulaşır.
• Öğrenciye neden-sonuç ilişkisi kuracağı yaşantılar kazandırılır.

1.2.a.1. Görsel Sanatlarda Öğretim Yöntemleri
• Düz Anlatım: Öğretmenin merkezde olduğu bir öğretim yöntemidir. Sınıf veya atölye ortamında bir konunun öğretmen tarafından anlatılarak öğretilmesi şeklinde uygulanır. Anlatım yoluyla öğretim yöntemi daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanının kazandırılmasında kullanılır.
En eski öğretim yöntemi olarak kabul edilir. Anlatım yöntemi; bir dersin girişinde, öğrencileri
güdülemede, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların kavratılmasında kullanılır.

• Tartışma: Tartışma yöntemi öğretmenin rehberliğinde yapılır. Öğrencilerin bir konu ile ilgili
konuşup tartışmalarına ve olası çözüm yollarını aramalarına dayanır. Öğrenciler; bilgi ve görüşlerini açıkça ortaya koyma imkânı bulup, sorunları daha iyi tanımlayarak çözüm yolları önerebilirler. Bu yöntem, genellikle küçük gruplarla tartışmaya açık konularda başarılı olur. Gruplar
rastgele (random) belirlenmeli, grup içinde herkesin söz alarak özgürce konuşması ve diğer
öğrencilerin onları dinlemesi sağlanmalıdır. Tartışma sonunda konunun bir sonuca bağlanması
işini öğretmen yapabileceği gibi öğrencilerden biri de yapabilir.

• Örnek Olay İncelemesi: Örnek olay incelemesi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin
sınıf veya atölye ortamında irdelenmesiyle öğrenmenin sağlandığı bir yöntemdir. Olay örneği (gazete ve dergi haberi, anı vb.) öğretmen tarafından sınıfa veya atölyeye getirilebileceği
gibi öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler sonucunda da düzenlenebilir. Bu yöntemde
öğretmen; bir trafik kazasını, bir çevre sorununu, sporla ilgili bir tartışmayı sözel olarak veya
resim, film, yazı gibi araçlarla sınıfa veya atölyeye taşır. Kısa bir sunumdan sonra öğrenciler;
bu konu hakkındaki fikirlerini, olayın nedenlerini, gelişimini ve muhtemel sonuçlarını ortaya
koyup tartışır. Böylece öğrencilerin çevrelerinde gelişen olaylara karşı duyarlılıkları da arttırılabilir.

• Proje: Öğrencilerinize gerçek yaşam koşullarında bir konunun nasıl çözüleceğini deneme olanağı tanıyan, zihinsel süreçleri ve fiziksel etkinlikleri kapsayan bir tekniktir. Proje konusu, öğ19

retim programındaki konulardan öğretmen tarafından saptanır. Bu tekniğin en önemli özelliği,
gerçek yaşam koşullarında pratik deneyim kazandırmasıdır.

• Grupla Çalışma: İş birliğine dayalı öğrenme, “öğrencilerin, kendilerinin ya da diğerlerinin
öğrenmesini artırmak için birlikte çalıştıkları küçük gruplarla öğrenmesi” olarak tanımlanmıştır. Bu öğrenme tekniğinin en önemli özelliği, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda ve
küçük gruplar hâlinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmalarıdır.

1.2.a.2. Görsel Sanatlarda Öğretim Teknikleri
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

ANLATIM

TARTIŞMA

GRUPLA
ÖĞRETİM

AKTİF
ÖĞRENME

SINIF DIŞI

BİREYSEL

Düz Anlatım

Münazara

Altı Şapkalı
Düşünme

Kavram Haritası

Gezi

Genel
Amaçlar

Beyin Fırtınası

Drama

Gösterip
Yaptırma

Gözlem
Araştırma

Soru-Cevap

Görüşme
Sergi
Şema: Sanat eğitiminde kullanılabilecek bazı öğretim teknikleri

• Anlatım: Anlatım tekniği, eğitim öğretimi etkili bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla görsel
materyallerden faydalanma durumudur. Ayrıca büyük gruplara kısa sürede çok bilgi aktarmak
ve uygulamaları göstermek için de faydalıdır.
Anlatım Tekniğinin Başlıca Özellikleri
• Öğretmen merkezlidir.
• Duyarak ve görerek öğrenme temellidir.
• Becerilerin öğretiminde etkilidir.
• Kısa zamanda çok kişiye eğitim vermede kolaylık sağlar.
Öğretmenlerin çok kullandıkları yöntemlerden biri düz anlatımdır. Sunuş yolu stratejisine uygun bir yöntem olan düz anlatımla öğrenciye bilişsel alanın bilgi; duyuşsal alanın alma ve tepkide
bulunma; devinişsel alanın uyarılma basamağındaki davranışlar kazandırılabilir.
Düz Anlatım Yönteminin Uygulanmasında Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
• Yapmacık tavırlardan uzak, sevecen, içten ve anlayışlı olmalıdır.
• Öğrencilerin kişiliklerini geliştirmeye yönelik ve onları onurlandırıcı sözler söylemelidir.
• Güler yüzlü, toleranslı, disiplinli ve yönetici olmalıdır.
• Öğrencilerine, saygı duyulan kişilerden örnek vermelidir.
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• Gereği kadar jest, mimik kullanmalı ve her hareketiyle örnek olmalıdır.
• Konunun uzmanı olduğunu yeri geldikçe vurgulamalıdır.
• Dersin başında ulaşacağı hedefi belirtmemelidir. Öğrencilerle birlikte sonuca adım adım ulaşmalıdır.
• Sınıf veya atölyenin ve dersin içeriğine göre ses tonunu ayarlamalıdır.
• Öğrencilerle göz iletişimi kurmalıdır.
Görsel-İşitsel Destek
Tıpkıbasım (röprodüksiyon), kitap, video, projeksiyon, bilgisayar etkileşimli tahta ve Genel
Ağ görsel-işitsel destek araç gerecidir. Bu gereç, öğrenmeyi kolaylaştırmak için etkili bir şekilde
kullanılmalıdır. Yapacağı çalışma sonucunda ulaşacağı sonuç hakkında öğrenciye bilgi verilmelidir.
Görsel ve işitsel araçların kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
• Araç gereç konuyla ilgili olmalıdır.
• Öğrenciler bu araçlardan en iyi yararlanacak şekilde yerleşmeli veya yerleştirilmelidir.
• Görsel materyaller renkli ve kolayca görülebilecek nitelikte olmalıdır.
• Görsel materyalle öğrenciler arasında engel bulunmamalıdır.

• Münazara: Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulur ve her grup kendi
görüşünü belli zaman birimleri içinde tarafsız bir dinleyici grubuna anlatır. Amaç kendi tarafının
tezini kanıtlamak, diğer tarafın tezini çürütmektir. Dinleyici grup, alkışlarla tartışmanın akışını
etkilemeye çalışır. Tartışmacıları çeşitli yönlerden tek tek değerlendiren ve kazanan tarafı açıklamaya yetkili bir jüri vardır.
Münazarada daha ziyade öğrencinin söz ustalığı ve hazırcevap olma gibi özellikler öne çıkar.
Öğrenciler herhangi bir münazaraya kaynakları uzun süre tarayarak ve bilgi toplayarak hazırlanırlar.
Öğrenci hem kendi tezini hem de karşı tezi iyi bilmelidir. Eğer öğretmen münazarayı sınıfta veya atölyede düzenlemişse daha sonra karşıt görüşleri topluca değerlendirecek bir sınıf veya atölye çalışması
da yaptırmalıdır.

• Beyin Fırtınası: Bu yöntem bir probleme çözüm aramak için öğretmen ve öğrencilerin birlikte kullandıkları tekniktir. Öğretmen problem ile ilgili olarak öğrencilere çeşitli sorular sorar, öğrencilerin problemin çözümü ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır. Böylece öğrencilerin yaratıcı
düşüncelerini harekete geçirecek çok sayıda fikir kısa sürede sınıfta veya atölyede paylaşılır.
Bu teknik büyük ve küçük gruplarda rahatlıkla uygulanabilir.

• Altı Şapkalı Düşünme: Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan grup tartışmalı
bir tekniktir. Düşünme öğretiminde kullanılır. Eleştirel ve çok yönlü düşünmeyi sağlar. Öğrenci bir olay ya da olgunun sadece tek yönlü değil birçok yönlü olabileceğini anlar. Öğrencinin
olayın tek bir özelliğine takılıp kalmasını önleyen bir tekniktir. Bu teknikte altı değişik renkte
şapka ve şapkaların anlamını temsil eden düşünceler bulunmaktadır. Öğrenciler sırası ile bütün
şapkaları takarak görüşlerini belirtir. Böylece olaylara farklı yönlerden yaklaşmayı öğrenirler.
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Beyaz Şapka

: Tarafsız bir şekilde bilgiyi temele alarak düşünür.

Kırmızı Şapka : Önsezilere dayalıdır. Olaylara duygusal tepki vermeyi temel alır.
Siyah Şapka

: Olaylara eleştirel ve karamsar yönden bakar.

Sarı Şapka

: Olaylara iyimser ve yapıcı yönden bakar.

Yeşil Şapka

: Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulur. Yaratıcı ve yenilikçi fikirler
üretmeye dayalı düşünür.

Mavi Şapka

: Olayları tüm yönleriyle görür ve değişkenleri kontrol altında tutar.

Bir olay verilir ve her öğrencinin farklı şapkayı temsil eden düşünceden hareketle olayı yorumlaması istenerek yaratıcı düşünceler ortaya çıkarılır.

• Drama: Drama; öğrencilerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri veya soyut bir kavramı doğaçlamaları, bunlarla ilgili olarak rol oynamaları ve bunları canlandırmalarıdır. Dramada öğrenciler
bir tiyatro oyununun sahneye konuluşundaki gibi kendilerini o atmosferin içinde hissederler.
Drama, öğrencilere hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğreten bir tekniktir.

• Soru-Cevap: Öğretmenin konuyla ilgili önceden hazırladığı soruları sınıfta veya atölyede
öğrencilere sorması ve öğrencilerin bunları cevaplamaları yöntemidir. Öğretmen, öğrencilerin
düşünme ve yorum yapmalarına olanak sağlayan sorular hazırlamalıdır. Yöntem, konunun ne
kadar anlaşıldığı hakkında dönüt verir. Öğrenci, soru sorulacağı için sürekli hazır hâldedir. Soru
sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi,
artık meselenin farkına varmış ve çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. Öğrenciye rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse öğrenci, o problemi güzel bir metotla
çözebilecek demektir.
Soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. Soru-cevap metodu,
başka metotların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi, baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.
Sorunun birçok çeşidi vardır. Bunları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.
• Doğruyu seçme soruları
• Tamamlama soruları
• Hatırlatma soruları
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• Analizci sorular
• Sentezci sorular (karşılaştırma, karar verme, sebep-sonuç gösterme vb.)
Soru-cevap yönteminin günümüzde uygulaması genellikle tartışma ve yoklama (sınav) şeklinde olmaktadır. Burada diyalogdan ziyade çok kişi arasında belli bir konuda sistemli bir fikir alışverişi
söz konusudur. Tartışmayı, bilgili ve gruba hâkim olacak şekilde yetkili bir kişinin yönetmesi gerekir.
Soru-Cevap Yönteminin Faydaları
• Öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlar. Bütün eğitim tarihi boyunca “soru”nun zihinde
analiz etme ve sentez yapma gücünden yararlanılmıştır. Sorular hem öğrencileri düşünmeye
sevk etmiş hem de öğretimi disipline etmiştir.
• Öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir; ona öğrendiklerini uygulama ve yorumlama imkânı verir.
• Sınıf veya atölye içinde hem öğretmenle hem tartışma arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurmasını sağlar. Soru herkesin zihnindeki farklı cevapları, fikir ve görüşleri ortaya çıkarır. Bunların
demokratik bir biçimde ifade edilmesini; buradan da kişilerin tahammül, müsamaha ve çok
sesliliğe alışmalarını sağlar. Öğrencinin karşısındakinin düşüncesini dinlemesine ve anlamaya
çalışmasına imkân tanır. Demokratik bir ortamda, çevredekilerin fikirlerini alarak, onları doğru
yorumlayarak diğer öğrencilerle karşılıklı iş birliği içinde olur. Kişinin kendi kendini değerlendirmesine yardımcı olur.
• Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşünme yeteneğini
geliştirir.
• Öğrenci, kendisine de her an soru sorulabileceğini düşünerek dersi, tartışmayı dikkatle izleme
disiplinine alışır. Soru-cevap yöntemi, öğrencinin derse ilgisini arttırır.
• Öğretmene; sınıf veya atölye içindeki bir konuyu kavrama, analiz, sentez, değerlendirme ve
uygulama yeterliliklerini ölçme imkânı verir. Öğretmen, öğretmeye çalıştıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığını veya ne kadar öğrenildiğini ancak soru-cevap yöntemi ile öğrenebilir. Bu
şekilde dersin öğrenci seviyesine uygun hâle getirilmesinde de bu metottan faydalanılır.
• Anlatılan konuların tekrar ve pekiştirmelerle daha iyi öğrenilmesi sağlanmış olur.
• Konunun ana çizgilerinin belirtilmesinde ve önemli yerlerinin vurgulanmasında önemli rol oynar. Ezberlemeyi de bir parça engellemeye çalışır.
• Soru-cevap yöntemi, her dersin öğretiminde kullanılabilir. Ayrıca, diğer metotlarla yapılan her
öğretim metodunun mükemmel bir tamamlayıcısı olabilir.
Soru-Cevap Yönteminin Sınırlılıkları
• Öğrencilerin soru cümlesinin konusu ile ilgili olarak ayrıntılı düşünmelerini ve sebep-sonuç
ilişkisi kurmalarını engeller.
• Derste sürekli soru sorulması ve cevap istenmesi öğretimi sıkıcı duruma getirebilir.
• Yetenek düzeyi yetersiz olan grup üyelerinin bazı soruları-cevapları anlamaları ve tartışmaları
izlemeleri sağlanamaz.
• Soru sorma, detaylı bilgi, zihinsel yeti ve tecrübe gerektirdiğinden bu metot herkes tarafından
iyi kullanılamaz.
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• Sorulara gerektiği biçimde cevap veremeyen öğrencilerin kendilerine güvenleri azalır.
• Soru-cevap metodu, diğer tekniklerle desteklenmezse konunun anlaşılmasında güçlükler görülür.
• Öğretmenin öğrencilerden yanlış cevaplar alması, öğretimin yetersiz olduğu düşüncesine kapılmasına ve zaman kaybına neden olur.
• Öğrencilerin konuyu kavramamış ve yarışmacı tipler hâline gelmelerine yol açar.
• Anlatma metoduna göre daha fazla süre gerektirir.
• Soru-cevap yönteminin kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.
Soru-Cevap Yönteminin İyi Kullanılması İçin Neler Yapılmalıdır?
• Soru, dil bilgisi kurallarına uygun olarak sorulmalıdır. “niçin, neden, nasıl, kim, ne zaman” gibi
soru kalıplarıyla başlamalı veya bitmelidir. Öğretmen soru hazırlama ve sınıfta veya atölyede
öğrencilerin önünde soru sorma tekniklerini iyi bilmelidir.
• Soru; kısa, açık, anlam bakımından doğru ve uyarıcı olmalıdır. Her sorun veya fikir için ayrı
ayrı soru sorulmalı, birkaç konuyu kapsayan genel sorulardan kaçınılmalıdır. Belirsiz ve karışık
cevaplar düşündüren bir soru sınıfta veya atölyede problem çıkartabilir.
• Sorular dağınık olmamalı; dersin hedefine uygun, tutarlı ve konu ile uyumlu olmalıdır. Merak
sorularından kaçınılmalıdır.
• Soru; akla, mantığa, gerçeğe ve bilimsel esaslara uygun olmalıdır. Soru, emir veya telkin mahiyetinde olmamalıdır.
• Soru; gerektiğinde öğrencilerin dikkatini dersin önemli yerlerine çekmek, dersi dinlemeyenlerin derse yönelmelerini sağlamak, dikkati dağılmış öğrencileri uyarmak ve disiplin sağlamak
amacıyla da kullanılabilir.
• Öğretmen; soru sorarken esnek olmalı, öğrencileri rahatlatmalı, soru veya cevap anlaşılmadığı
zaman aynı söyleyiş kalıbıyla değil yeni ifadelerle soru veya cevabın anlaşılmasına çalışmalıdır.
• Sorunun cevabı içinde olmamalı, soru cevabı belli etmemeli, telkin etmemeli, öğrencileri düşünmeye, bilgi ve tecrübelerini yoklamaya sevk etmelidir.
• Soru; içeriği, kolaylığı ve zorluğu bakımından öğrencilerin zihinsel ve ruhsal gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğrencinin seviyesinin altında veya üstünde sorular sormamaya özen
göstermelidir.
• Soru-cevap yöntemi dersi mekanikleştirmemeli, öğrencileri ezbere sürüklememelidir. Öte yandan soru-cevap yöntemi zaman israfına yol açmamalı, konuyu amacından uzaklaştıracak ve
öğrencileri kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınılmalıdır.
• Soru, bir öğrenciye veya belli bir öğrenci grubuna değil sınıfın bütününe yöneltilmeli ve sınıfın
tamamından cevap beklenmelidir. Cevap verme safhasına mümkün olduğu kadar çok öğrencinin katılması sağlanmalı, sınıftaki veya atölyedeki öğrencilerden mümkün olduğu kadar çok
sayıda cevap almak hedeflenmelidir.
• Cevaplar aceleye getirilmemeli, öğrencilerin düşünüp cevap hazırlaması için yeterli bir zaman
bırakılmalıdır. Öğrenciler cevaba zorlanmamalı, sıkıştırılmamalıdır. Aynı zamanda “evet” veya
“hayır” gibi kısa cevap gerektiren sorulardan da kaçınılmalıdır.
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• Soru veya cevaplar çok tekrarlanmamalıdır. Bu, öğrencilerin ilgisini dağıtır. Öğrenciler de soru
sormaya isteklendirilmelidir. Soru formüle etmenin dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı ve derse olan ilgiyi arttırdığı unutulmamalıdır.
• Soru kadar verilecek cevabın da açık ve net olması sağlanmalıdır. Tahminî cevaplar çıkaracak
soru sorulmamalıdır.
• Sorulara verilecek cevaplarda öğrencinin kişisel fikir ve tutumlarının sergilenmemesi, belli bir
dinî veya ideolojik sistemin propaganda edilmemesi sağlanmalıdır. Cevabın tek öğrenci tarafından verilmesi sağlanmalıdır.
• Eğer isim söylenerek öğrenciden cevap istenecekse öğrenci numarasına göre baştan veya sondan başlayıp sırayla gitme yerine rastgele seçim yapılmalıdır.
• Bu metot kullanılırken öğrencileri sınıfın huzurunda utandırıcı, mahcup edici, onur kırıcı durumlara düşürmekten kaçınmalı; bilakis “iyi”, “güzel” gibi sözler veya notlarla öğrenci ödüllendirilmeli; öğrencilerin bu şekilde daha sonraki soru veya cevaplara katılması teşvik edilmelidir.
• Kavram Haritası: Konu ile ilgili başlıca kavramların bir kavram etrafında birbiriyle ilişkilerini gösterecek bir haritanın oluşturulmasıdır. Kavram haritaları; öğrenmeyi kolaylaştırma,
öğrenme sürecini kontrol etme, kavram yanılgılarını ortaya çıkarma amacıyla kullanılır. Ayrıca
öğrenmeyi anlamlı kılar ve tekrar tekrar kullanılabilir.

• Gösterip Yaptırma (Demonstrasyon): Bu yöntem özellikle öğrencilere belirli bir beceri

•
•
•

•
•

kazandırılırken görsel ve işitsel ögeler birlikte kullanıldığı için etkin bir öğrenme ortamı yaratır.
Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde nasıl yapılacağı gösterilir ve sonra öğrenciden bunu sınıf veya
atölye ortamında ya da bir laboratuvarda yapması istenir. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ile bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması
aşamasında ve daha çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Meslek liselerinde belli bir iş ya da laboratuvarda yapılan bir deney bu yöntemle verilebileceği gibi
Türkçe ya da yabancı dil derslerinde güzel konuşma yazma becerileri de bu yöntemle geliştirilebilir. Gösterip yaptırma yöntemi ile daha çok psikomotor beceriler kazandırılır. İnsan ilişkileri,
toplumsal olgu ve olaylar, fen bilimleri konuları, teknoloji tasarım dersleri, beden eğitimi, sanat
eğitimi, trafik ve ilk yardım derslerinde de etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu yöntem sınıf veya
atölye içinde ya da dışında etkileşimli tahta, televizyon, VCD, DVD, sinevizyon gibi araçlar
yardımı ile film izletilerek diğer yöntemlerle birlikte uygulanabilir. Bu şekilde öğrencilerin birçok duyusu harekete geçirilerek onlar için zengin bir öğrenme ortamı oluşturulabilir.
Gösterip Yaptırma Yöntemin Uygulanmasında İzlenecek Aşamalar
Öğretmenin gerekli ortam, araç ve gereci hazırlaması
Gösteri planının önceden hazırlanıp panoya asılması ya da öğrencilere izlenecek aşamaların
yazdırılması
Yazı yanında mutlaka şekil, şema ve görsel ögelere yer verilmesi, izlenen bir film ise önceden
konu ile ilgili açıklama yapılması, aralarda durdurulup açıklama yapılması ve sonunda değerlendirme yapılması
Yapılan gösterinin birkaç öğrenciye tekrar ettirilerek hataları varsa görmelerinin sağlanması
Soru-cevap ile konunun eksik yanlarının tamamlanması
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• Öğrencilere bireysel ve grup olarak uygulama yaptırılması
• Yapılan çalışma boyunca öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını kontrol etmesi, onları yönlendirmesi ve yapılan hataların anında düzeltilmesini sağlaması
• Ortaya çıkan ürün ve çalışmaların öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi
Gösterip Yaptırma Yönteminin Uygulanmasında Öğretmenin Dikkat Edeceği Hususlar
• Yapacağı gösteri (uygulama çalışması) için önceden hazırlanmalı ve yapacağı uygulamadan
önce sınıf planını, öğrencilerin göreceği bir şekilde düzenlemelidir. Öğrencilerin uygulamayı
takip ettiğini ve anlayıp anlamadığını öğrenmek için öğrencilere kısa sorular sormalıdır. Öğrencilerin gösteri sonucunu yorumlamalarını ve gösteri sonucunda genellemeye ulaşmalarını
sağlamalıdır.
• Gösteri sırasında istenmeyen bir durumun yaşanmaması için çok dikkatli olmalıdır. Doğabilecek tehlikelere karşı öğrencileri uyararak önlem almalıdır.
• Bütün öğrencilerin gösteriyi görebilmesi için eğitim ortamını, “U” şeklinde düzenlemelidir.
• Gösterinin süresini ve zamanını belirlemelidir.
• Gösteri sonunda sonuçları, öğrencilerle birlikte değerlendirmeli ve gösterinin eksik yanları varsa öğrencilerle saptamalıdır.
• Gösterilecek filmi; mutlaka önceden izlemeli, öğrencilerin seviyesine uygun olup olmadığını
kontrol etmeli, vurgulanacak noktaları belirlemelidir.
• Gösteriyi, mümkün olduğunca basit araçlarla ve anlaşılır bir şekilde yapmaya özen göstermeli ve
günlük yaşamla bağ kurmalıdır.
• Yazılı bir materyal oluşturmuşsa gösteri sonunda öğrencilere dağıtmalıdır.
• Gezi-Gözlem: Gezi, sınıftaki konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyarettir.
Gezi Planının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Öğrenciye kazandırılacak hedef davranışlar, öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.
• Gezinin yapılacağı yer, hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir.
• Gerekli izinler alınmalı, gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir.
• Öğrencilerle birlikte hedefe ve belirlenen yere göre gezi planı hazırlanmalıdır.
• Gezi, plana uygun olarak yapılmalıdır.
• Geziden sonra, yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta veya atölyede tartışılmalıdır.
Gözlem, gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların, bir plan dâhilinde izlenmesi ile gerçekleşen bir tekniktir. Gözlem tekniği, öğrencilere inceleme olanağı tanımasının yanı sıra gözlem yapılan konunun kavranmasını sağlar
Gözlem Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Sistematik ve bir formatı (gözlem formu ve fişi) olmalıdır. Gözleme başlamadan önce hedefler
belirlenmelidir. Öğrencilere gözlenecek durum ya da olayla ilgili önceden bilgi verilmelidir.
• Farklı öğrenciler aynı durum ya da olayı gözlemeli, sonuçlar karşılaştırılmalıdır.
• Gözlemci, gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı, böyle bir durum söz konusu olursa gözlem gizli gerçekleştirilmelidir.
• Gözlem sonuçları vakit kaybedilmeden kaydedilmelidir.
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• Araştırma: Araştırma tekniği; öğretimde ve üst düzey davranışların kazandırılmasında, bir
konunun öğretiminde doğrudan bir uygulama olarak değil ancak bu öğretime destek amacıyla
kullanılır. Bireysel ya da grupla öğrenmede, okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasında,
disiplinler arası çalışmalarda, süreç boyunca gerekli görüldüğünde sınıf veya atölye içinde ve
dışında yürütülür. Öğrenciler bireysel ya da gruplar hâlinde kendi ilgi ve isteklerine göre konu
seçerler. Öğretmenin rehberliğinde serbest çalışmalar yapılır. Araştırma, iş birliği içinde çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Problem çözme süreci ve bilimsel yöntem kullanılarak konular üzerinde çalışılır. Araştırma ve inceleme yoluyla problem çözme, öğrencileri
bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır. Öğrenci, çevredeki problemleri algılar,
tanımlar, verileri toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığını
test eder.
• Görüşme: Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf veya atölye ortamında aktarmaya dayalı bir tekniktir. Uzman kişi sınıf veya atölye ortamına getirilebilir veya
görüşme ziyaret etme şeklinde gerçekleştirilebilir. Uzman kişinin açıklamaları konuyu yaşamış
biri olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir.

• Sergi: Yazı, şiir, heykel, resim gibi ürünlerin belli bir mekânda sergilenerek izleyicinin inceleme-

•
•
•
•
•
•

sine sunulmasıdır. Öğrenciler hem ürünleri hazırlarken hem de ürünleri incelerken öğrenebilme
fırsatı bulurlar. Öğrencinin öğrenme sürecindeki etkinliklerini paylaşması amacıyla yapılır. Sergiler, grup bilincini ve grupla çalışma alışkanlığını geliştirir. Motivasyonu arttırır. Ürün ve süreç
değerlendirmeye olanak sağlar.
Sergi; doğal, toplumsal, kültürel ürünlerin bilgi ve beceri elde etmek için kişilere sunulduğu
etkinliklerden biridir. Sergiye gitme gezinin kurallarına göre yapılmalıdır. Sergi, aşamalı olarak
şu kurallara göre yapılabilir:
Serginin hangi hedef davranışları kazandırmak için düzenleneceği belirlenmelidir.
Sergide herkesin görev, yetki ve sorumlulukları saptanmalıdır.
Serginin kimlere, ne zaman ve nerede sunulacağı belirlenmelidir.
Sergi için gerekli kişi ve kurumlardan izin alınmalıdır.
Sergide kullanmak için doğal, kültürel ve toplumsal ürünler seçilmelidir.
Sergide her öğrencinin görev alması sağlanmalıdır.

• Yapılacak etkinlikler, rapor hâlinde sınıfa veya atölyeye ve yetkililere sunulmalıdır.
• Sergi tanıtımı ile ilgili film, video, afiş ve pankart hazırlanmalı ve gerekli duyurular yapılmalıdır.
• Serginin açılış programı; sınıfta veya atölyede belirlenmeli, ilgili ve yetkili kişilerle görüşülüp
düzenlendikten sonra uygulanmalıdır.
• Sergi sonunda plana göre gerekli işlemler yapılmalı, sergi toplanmalıdır.
• Yapılan etkinlikler, rapor hâlinde sınıfa veya atölyeye ve yetkililere sunulmalıdır.
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1.2.1. Değerlerimiz
Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır.
Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek
bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme
geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.
Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu
yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve
bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir. Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli
görevidir; yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir.
Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir. “Eğitim programı”; öğretim programları, öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders dışı etkinlikler, mevzuat
gibi eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğretim
programlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite,
konu vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu
olan değerlerimiz, öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır.
Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle
ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.

1.2.2. Yetkinlikler
Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip
karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz
anahtar yetkinlik belirlemekte ve aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
1) Anadilde iletişim: Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim
ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun
ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.
2) Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını
paylaşmakta olup duygu, düşünce, kavram, olgu ve görüşleri hem sözlü hem de ya28

zılı olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş yeri, ev ve eğlence
gibi uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda anlama, ifade etme ve yorumlama
becerisine dayalıdır. Yabancı dillerde iletişim, aracılık etme ve kültürlerarası anlayış becerilerini de gerektirmektedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve
kültürel geçmişi, çevresi, ihtiyaçları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma,
okuma ve yazma boyutları ile farklı diller arasında değişkenlik gösterecektir.
3) Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa
edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapılmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular,
grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve
isteğini içermektedir.
Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma
beceri ve arzusuna atıfta bulunmaktadır. Teknolojide yetkinlik, algılanan insan istek ve
ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolojinin uygulanması olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide yetkinlik, insan etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve
her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsamaktadır.
4) Dijital yetkinlik: İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim
ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir.
5) Öğrenmeyi öğrenme: Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel olarak veya grup hâlinde düzenleyebilmesi
için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yetkinliğidir. Bu yetkinlik,
bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır. Yeni bilgi ve beceriler kazanmak, işlemek ve kendine uyarlamak kadar
rehberlik desteği aramak ve bundan yararlanmak anlamına da gelir. Öğrenmeyi
öğrenme, bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübelerine
dayanılması yönünde öğrenenleri harekete geçirir.
6) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini kapsar.
Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara
ilişkin bilgiye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni haya29

ta tam olarak katılmaları için donatmaktadır.
7) İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini
ifade eder. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde
ve toplumda değil işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte; toplumsal
ve ticari etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha
özgün bilgi ve beceriler için de bir temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında
olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.
8) Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar
dâhil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin öneminin takdiridir.

1.3. ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
Hiçbir

insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes
için geçerli ve standart olması” insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Öğretim
programları bu açıdan bir yol göstericidir. Öğretim programlarından ölçme değerlendirmeye ait bütün unsurları içermesini beklemek gerçekçi bir beklenti olarak değerlendirilemez. Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim düzeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları
vb. iç ve dış dinamiklerden ciddi şekilde etkilendiği için, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğretim programlarından değil öğretmen ve
eğitim uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada özgünlük ve yaratıcılık öğretmenlerden
temel beklentidir.
Bu bakış açısından hareketle öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yön veren ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
1. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami
uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.
2. Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir. Ancak tercih edilen
ölçme ve değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik standartlara uyulmalıdır.
3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve
eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle
birlikte bütünlük içinde ele alınır.
4. Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp
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değerlendirilmez.
5. Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.
6. Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.
7. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi
özellikleri zamanla değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri tek bir zamanda
ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esastır.

1.3.1. Sonuç Odaklı Değerlendirme Yaklaşımlarında Kullanılabilecek
Ölçme Araçları
Öğrencilerin öğrenme düzeylerine ilişkin bir yargıda bulunma çalışması olup genelde öğrenci
notlarının tespitinde kullanılır. Sonuç değerlendirme, öğrenme-öğretme süreci sonunda öğrencinin
elde ettiği kazanımları gözlemleme ve sonuçlar hakkında karara varma sürecidir. Bu amaçla çoktan
seçmeli, eşleştirmeli, uzun cevaplı, kısa cevaplı vb. sorulardan oluşan testler kullanılabilir. İzlemesi
yapılacak öğrenme alanı veya öğrenme alanları önceden belirlenir. Öğrenme alanı veya öğrenme
alanlarındaki kazanımlardan ve becerilerden hareketle öğrenme alanlarının içeriğine uygun testler
belirlenir. Test için hazırlanan sorularda kazanımların ve becerilerin dengeli dağılımına, soruların
öğrenme alanlarındaki kazanım ve becerileri kapsamasına dikkat edilmelidir. Öğrencileri değerlendirirken amaç yalnızca not vermek değildir. Aynı zamanda öğrencilerin kazanımlarla ilgili eksiklikleri
belirlenmeli ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınmalıdır. Öğrenci ders dışı etkinliklere
teşvik edilmelidir. Ders işlenişi bitiminde yapılan değerlendirmeler sonucu gerek duyulursa ek çalışmalar yapılmalıdır.
Örnek
• Nota dâhil edileceği söylenen etkinlikler
• Proje notları
• Standartlaştırılmış başarı sınavları
• Açık Uçlu Sorular: Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur.
Öğrenciden, sorunun cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi
beklenir. Klasik ve kompozisyon türü sorular açık uçludur. Öğrencinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini, belli konulardaki görüşünü, bilgi ve tutumunu ölçmek için
açık uçlu sorular kullanılmalıdır.

• Kısa Cevaplı Testler (Boşluk Doldurma): Kısa cevaplı testler yazılı yoklamalara alternatif
olan sınav türlerinden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere kısa cevaplı testlerde sorulan bir
sorunun cevabı yazılı yoklamalarda olduğu gibi uzun değildir. Kısa cevaplı testler; bir kelime,
rakam veya en çok bir cümle ile cevabı verilebilecek türdendir. Kısa cevaplı bir test maddesi,
doğrudan soru cümlesi olarak sorulabileceği gibi eksik cümle (doldurmalı test) yapısında da
sorulabilir. Kısa cevaplı test soruları genelde bilgi kısmen de kavrama düzeyindeki davranışları
ölçmede uygundur.
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• Doğru-Yanlış Testleri: Doğru-yanlış testleri bazıları yanlış bazıları doğru önermeler hâlinde
verilen maddelerden oluşur. Yanıtlayıcıdan her maddeyi okuması, madde kapsamındaki fikre
göre onu doğru ya da yanlış olarak sınıflandırması istenir. Böylece bilgilerin doğru veya yanlış
olduğunu ne derece kestirebildiği ölçülür.
• Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli test maddesi, öğrenciye bir sorunun yöneltildiği ve sonra
da bu sorunun doğru yanıtının üç ya da dört hatalı yanıt arasında verildiği bir test türüdür. Bu tür sorularda öğrenciden beklenen, kendisine yöneltilen soruyu okuması, yanıtı düşünüp bulması ve bulduğu
yanıtı verilenler arasından seçerek işaretlemesidir. Öğrenciler verilen seçenekler arasından seçim yapar. Çoktan seçmeli bir soru, kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Seçenekler
kısmı da çeldiriciler ve doğru yanıt diye ikiye ayrılır.
• Eşleştirmeli Testler: Bu tür testlerde maddeler iki sütun hâlinde sıralanır. Her iki sütunda ilişkili olanların bulunması istenir. Sol taraftakilere “kavramlar”, sağ taraftakilere “kavram açıklamaları” denir. Öğrencilerden, ifadelerin cevaplarını bulmaları istenir.

1.3.2. Sürece Dayalı Değerlendirme Yaklaşımlarında Kullanılabilecek
Ölçme Araçları
Öğretimi yönlendirmek amacıyla kullanılır. Hem öğrenme öncesi hem de sonrası süreçlerde
yer almaktadır. Süreç değerlendirmede, öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde yaptığı projeler, görevler, sunular vb. çalışmalar ile ders içi etkinlikleri gözlemlenip değerlendirmeye yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
Örnek
• Öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek amacıyla kullanılan ön testler ve izleme testleri
• Çalışmaları esnasında öğrencilerin davranışlarına yönelik gözlemler
• Ev ödevleri (ders dışı etkinlikler) ve ders esnasında sorulan sorular
Süreç Odaklı Değerlendirmenin Avantajları
• Kavramsal hataların belirlenmesine imkân tanır.
• Öğretimin etkili olmasını artırmak için veri sağlar.
• Öğrenmeyi iyileştirmek için geri bildirime imkân verir.
• Çıkan sonuçlar, özgün olur.
• Değerlendirme işlemi süreklilik gerektirir.
Ölçme ve değerlendirme; öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin işe yararlığını anlamak, programın
zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak, kısacası eğitim öğretim süreci ile ilgili verileri toplamak
ve yorumlamak için yapılır. Bu programın öğrenme-öğretme sürecinde; öğrencilerin bilgi, beceri
ve tutumlarını yapılandırarak en üst seviyede sergileyebilmeleri için çoklu değerlendirme fırsatları
sunulmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede, öğrenci merkezli yaklaşıma uygun olarak daha çok, öğrenmede bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrenci gelişimi izlenmelidir. Sadece öğrenme ürünü
değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Görsel sanatlar dersi öğretimi sürecinde değerlendirme
yaparken öğrencilerin;
• Görsel sanatlar dersinde kazandığı bilgi, beceri ve değerleri günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği,
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•
•
•
•
•
•
•

Araştırma yapabilme becerilerinin nasıl ve ne kadar geliştiği,
Akıl yürütme becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
Proje hazırlamaya yönelik tutumlarının nasıl olduğu,
Sosyal becerileri ile yaratıcı ve estetik düşüncelerinin ne kadar geliştiği,
Çevrelerindeki olgu ve olayları algılama ve sorunlara karşı duyarlılıklarının ne kadar geliştiği,
Öz değerlendirme becerilerinin ne kadar geliştiği,
Diğer disiplin alanlarında kazandığı bilgi, beceri ve değerleri ilgili etkinliklerle ilişkilendirerek
kullanıp kullanamadıkları dikkate alınmalıdır.
Görsel sanatlar dersi, çoğunlukla eğlenceli ve hayatın içinden örneklerle uygulamalı olarak
yürütülmelidir. Bu programda sonuçla birlikte sürecin de ölçülerek değerlendirildiği bir ölçme ve
değerlendirme anlayışı benimsenmektedir. Böyle bir değerlendirme öğrencilerin öğrenme konusunda
sorumluluk sahibi olmalarına ve öğrendikleriyle gurur duymalarına yardımcı olacaktır. Derse ait ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken ölçme ve değerlendirmenin hangi amaçla yapıldığı, hangi
araçların ne zaman kullanılacağı, uygulama sürecinde kazanılan bilgilerin nerede saklanacağı gibi
sorulara cevap aranmalıdır.
Hazırlanan ölçme ve değerlendirme planının uygulanmasında;
• Öğrencilerin çalışmalarının düzenli olarak değerlendirilmesi,
• Ölçme ve değerlendirme planının dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanması,
• Öğrencilerin yaptıkları projeler kadar düşünme, araç kullanma, zamanı etkili kullanma, sorumluluklarını yerine getirme, amaç belirleme, uygun yöntemleri kullanma, gerekli yardım ve
desteği sağlama, raporlama, sunum yapma gibi becerilerin de değerlendirilmesi,
• Bireysel değerlendirmeler yanında grupla yapılan çalışmaların da değerlendirilmesi,
• Çevrelerindeki sorunları fark etme, araştırma yapma, sorunun çözümü ile ilgili proje hazırlama
sürecindeki tutum ve değerlerindeki değişimlerin de ölçülüp değerlendirilmesi,
• Öğrencilerle görüşmeler yapılması, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin proje hazırlamaya
ilişkin iş ve işlemlerinin gözlenerek gözlem sonuçlarının kaydedilmesi,
• Ölçme ve değerlendirme planının uygulanması ile ilgili olarak ilk derste öğrencilerin ölçme ve
değerlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Eksik ya da yanlış öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkileyip engellememesi, aksaklıkların ortadan kaldırılması için zaman zaman öğrenciler yazılı ve sözlü sınavların yanında tartışma, görüşme,
sunum, proje, gözlem, öz değerlendirme, akran değerlendirme vb. çalışmalarla da değerlendirilmelidir.
Görsel sanatlar dersi ile kazandırılmak istenilen bilgi, beceri ve tutumların öğrencilerde ne
oranda gerçekleştiğini değerlendirmek amacıyla sonuç odaklı ölçme araçlarının yanında süreç odaklı
ölçme araçları da kullanılmalıdır.
Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımında değerlendirme; öğrencilerin bilgi düzeylerini, program kazanımlarını karşılayıp karşılayamadıklarını, diğer öğrencilere göre durumlarını
belirlemek için kullanılmaktadır. Kullanılma amacı sonuca dayalı yargılarda bulunmak, öğrenmeyi
belgelemek, öğrencinin okuldaki ilerlemesi hakkında ailelere ve öğrencilere bilgi sağlamaktır. Sonuç
odaklı değerlendirme araçları ile edinilen sonuçlar, not vermenin yanı sıra yapılandırıcı değerlendirme (performansa dayalı değerlendirme) için veri olarak da kullanılabilir.
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Sadece sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme araçlarına bakarak öğrencilerin sahip oldukları
bilgiler, beceriler ya da yetenekler hakkında fikir edinmek ve yargıda bulunmak yeterli değildir. Temel bilgi ve becerilerin yanı sıra sınıf veya atölye içi etkinliklerde ya da yıl sonu değerlendirmelerinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen üst düzey bilgi, beceri ve tutumların değerlendirilmesine en
uygun araçlar olarak tanımlanan sürece dayalı değerlendirme yaklaşımından da dengeli bir şekilde
yararlanılmalıdır. Öğretmen sürece dayalı ölçme ve değerlendirme araçları ile sonuç odaklı ölçme ve
değerlendirme araçları arasında seçim yapmak zorunda değildir. İkisinin dengeli şekilde birleştirilmesi öğrenmelerin tam ve yeterli şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayacaktır.
Aşağıda süreç ve sonuca dayalı ölçme ve değerlendirme araçları açıklanmış olup kazanımlar
doğrultusunda özgün örneklere yer verilmiştir.
• Öz Değerlendirme: Öz değerlendirme, bireysel değerlendirme veya kendini değerlendirme
olarak da adlandırılabilir. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini
ve öğrenme sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabilir. Temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir. Çünkü yaşam boyu öğrenme, bireylerin yalnızca bağımsız
çalışmalarını değil aynı zamanda kendi başarılarını ve gelişimlerini değerlendirmelerini de zorunlu kılar. Bu yöntem öğrencinin öğrenmeye yaklaşımını, kendi zayıflıklarını ve becerilerini
değerlendirmesini sağlar. Öğrencinin kendi düşüncelerini kontrol edebilme yani kişinin planlama ve problem çözme becerisini geliştirir.
Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Türleri Arasındaki Farklar
SONUÇ ODAKLI
DEĞERLENDİRME

SÜREÇ ODAKLI
DEĞERLENDİRME

FARKLAR

Not vermek

Amaç

Öğrenmeyi yönlendirmek

Kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ilişkin
çok sayıda soru sormak

Özellik

Dar alanlara ilişkin yeterli sayıda
soru sormak

Öğretim bütününün sonunda genellikle bir kez yapılır.

Uygulama

Dar alanlara ilişkin yeterli sayıda
soru sormak

FARKLILIKLAR
SONUÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME

SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME

Öğretim sonunda amaçlanan hedeflere ulaşıldı mı?

Öğrenmeyi (programı ya da ürünü) nasıl geliştirebiliriz?

Öğrenci kazanımları ne düzeyde gerçekleşti?

Öğrenme için değerlendirme

Öğrenme sürecini değerlendirme

Öğretim sürerken

Öğretimin bitiminde

Geri bildirim verme-alma

Not verme

Biçimlendirme ve yetiştirme
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ÖZ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge

: “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanının, “Sanata Giriş” konusuyla

ilgili neleri öğrendiğinizi anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.
ÖLÇÜTLER

EVET

HAYIR

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.
Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklayabilirim.
Güzel sanatları sınıflandırırım.
Sanatın ve sanatçının toplum için önemini açıklarım.
Sanatın evrensel bir iletişim aracı olarak kullanabileceğini bilirim.
Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıklarım.
Görsel sanatların özelliklerini açıklarım.
Görsel sanatlar alanındaki meslekleri tanıtırım.
Sanat eserinin niteliklerini açıklarım.
Sanat eserlerinde yer alan unsurları açıklarım.
Sanatsal düzenleme öge ve ilkelerini görsel sanat eserleri üzerinde açıklarım.
Sanat eserini yorumlarım.
İncelediğim sanat eseri hakkında estetik yargıya varırım.

• Akran Değerlendirme: Bir grup içinde yer alan bireylerin akranlarını değerlendirmesidir. Bu
değerlendirme sırasında öğrencilerin becerileri de geliştirilir. Akran değerlendirme, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını da sağlar. Kişinin öğretmen dışında başka birinden
de dönüt almasına yardımcı olur. Değerlendirmeye temel oluşturan beceriler ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar. Fakat bu değerlendirmenin bazı sakıncaları
vardır. Örneğin akranlar arasında arkadaşlık durumu birbirlerine yüksek veya çok düşük puan
vermelerine neden olabilir. Kendi aralarında anlaşarak birbirlerine yüksek puan verebilirler.
Fiziksel güçten dolayı akranlar yüksek puanlama yapabilirler. Ayrıca akranlar öğretmen kadar
bilgili ve bilinçli değildir. Akran değerlendirme ölçme aracı, derecelendirme ölçeği şeklindedir.
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AKRAN DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı		 : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge		 : “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanının “Görsel Sanatlar ve
İlgili Meslek Alanları” konusuyla ilgili, öğrencilerin öğretmen dışında arkadaşlarından da dönüt almasına yardımcı olmak ve ölçütleri ne düzeyde kazandıklarını belirlemek amacıyla size uygun olan
dereceyi işaretleyiniz.
HER
ZAMAN

BECERİLER

Grup üyeleri, görsel sanatlar alanındaki meslekleri araştırmada görev dağılımı yapmıştır.

Grup üyelerinin her biri, görsel sanatlar alanındaki meslekleri araştırırken
görevini yerine getirmiştir.

Görsel sanatlar alanındaki meslekleri araştırırken grup üyeleri uyum içinde
çalışmıştır.

Grup üyelerinin her biri, görsel sanatlar alanındaki meslekleri araştırırken
farklı kaynaklardan yararlanmıştır.

Grup çalışmasında grup üyeleri birbirlerine karşı saygılı olmuşlardır.

Görsel sanatlar ve alanındaki mesleklerle ilgili çalışmada ortak bir görüş
oluşturulmuştur.

Grup üyelerinin her biri, müzelerde inceleme ve uygulama konusunda araştırma ve uygulama yaparken görevini yerine getirmiştir.

Grup üyeleri, müzelerde inceleme ve uygulama konusunda araştırma ve uygulama yaparken uyum içinde çalışmıştır.

Grup üyelerinin her biri, müzelerde inceleme ve uygulama konusunda araştırma ve uygulama yaparken farklı kaynaklardan yararlanmıştır.
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BAZEN

HİÇBİR
ZAMAN

Öğrenme Alanı Adı 		 : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge		 : “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanının, “Doku” konusuyla ilgili, öğrencilerin öğretmen dışında arkadaşlarından da dönüt almasına yardımcı olmak ve ölçütleri ne
düzeyde kazandıklarını belirlemek amacıyla size uygun olan dereceyi işaretleyiniz.
HER
ZAMAN

BECERİLER

BAZEN

HİÇBİR
ZAMAN

Grup üyeleri doku araştırmasında görev dağılımı yapmıştır.
Grup üyelerinin her biri, dokuyu araştırırken görevini yerine getirmiştir.
Doku konusunu araştırırken grup üyeleri uyum içinde çalışmıştır.
Doku konusu araştırılırken farklı kaynaklardan yararlanılmıştır.
Grup çalışmasında grup üyeleri birbirlerine karşı saygılı olmuştur.
Doku konusu ile ilgili çalışmada ortak bir payda oluşturulmuştur.

• Performans Görevi
• Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.
• Performans görevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak
kullanmalarını gerektirir.
• Çok çeşitli konularda performans görevi verilebilir.
• Öğrenci, bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür hazırlayabilir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı

: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Konu			

: Desen Çalışmaları I

Beklenen Performans : Modelden desen çalışması yapma
Puanlama Yöntemi

: Dereceli puanlama anahtarı

Süre			

: 1 hafta

Performans Görevinin Konusu: Canlı modelden desen çizerken, konunun ya da hazırlanan
düzenlemenin bütününün algılanması ve kâğıda doğru aktarılması gerekir. Modelin kendi içinde parça bütün ilişkisi ve nesneler arasındaki oranların doğru hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama
için yatay, dikey, çapraz (diyagonal), anlık ve dinamik çizgiler kullanılarak oranlar hesaplanmalıdır.
Nesnelerin çiziminde tek bir çizgi kullanmak yerine birden fazla çizgi kullanılarak formun yapısı
doğru tespit edilmeye çalışılmalıdır. Çalışma bittiğinde sınıfta veya atölyede sergilenmelidir.
Performans görev konusunun hazırlanmasında aşağıdaki adımların dikkate alınıp uygulanması
işinizi kolaylaştıracaktır:
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• Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanınız.
• Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanınız.
• Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygulayınız.
• Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygulayınız.
• Farklı kaynaklardan yararlanarak performans görevinizi yerine getiriniz.
Yönerge: Aşağıdaki formda yer alan ölçütlere göre öğrencilerinizin göstermiş oldukları performans düzeyine uygun gelen puanı kutucuğa yazınız.
Barem: 4 puan (mükemmel), 3 puan (iyi), 2 puan (orta), 1 puan (geliştirilmeli)

TOPLAM

Ödevini akıcı bir üslupla sundu.

Çeşitli kaynaklardan faydalandı.

Verilen sürede ödevini hazırladı.

Konunun özünü kavradı.

Konusunu günlük hayatla ilişkilendirdi.

Ödev konusunu belirledi.

Çalışmaya karşı istekliydi.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Anlamadığı konularda sorular sordu.

ÖLÇÜTLER

1
2

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her ölçütten alabileceği en yüksek değeri
4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrenci 32 puan üzerinden 24 puan almış
olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
32
24
100
x
–––––––––––––––
100x24
x = ––––––––––––––– = 75 puan alabilir.
32
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

38

• Projeler: Geniş içerikli ve uzun süreli performans görevleridir. Proje çalışmaları, öğrenme alanlarında yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje
konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci; projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları
önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir.
Proje geliştirme süreci uzun, kompleks (karmaşık) ve zorlu bir süreç olacağından bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Proje çalışması, öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Proje çalışmasında bilgi, öğrencilere doğrudan
verilmediği için öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak ve inceleyerek bilgi kazanırlar.

PROJE HAZIRLAMA YÖNERGESİ
Ders

Görsel Sanatlar

Sınıf Düzeyi

9

Öğrenme Alanı Adı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Beklenen Performans

Araştırma, örneklendirme ve sunma

Süre

3 Hafta

Puanlama Yöntemi

Dereceli puanlama anahtarı
Proje Konusu

• Işık-renk prensipleri ile boya-renk prensiplerinin, ana ve ara renkleri bakımından benzer ya da farklı yönlerini
karşılaştırınız.
• Sınıfta veya atölyede, konu ile ilgili sözel veya görsel bir sunum yapınız.
Proje Hazırlarken Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Proje çalışmasına başlamadan önce;
1. Projenizi zamanında teslim edecek şekilde bir çalışma planı hazırlayınız ve bunu öğretmeninizle paylaşınız.
2. Konuya ilişkin olarak yararlanabileceğiniz kaynak ve materyalleri belirtiniz [Araştırmanızda kitap, dergi, Genel
Ağ (internet) vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.].
3. Araştırma sonuçlarınızı amaç, konu, yöntem açısından felsefe ve bilim temelinde karşılaştırınız.
4. Araştırmalarınızı zamanında tamamlayacak ve okulda sunum yapabilecek şekilde planlayınız.
5. Araştırma sonucunda tespit ettiğiniz sorunların çözümlerine yönelik önerilerinizi sözlü veya yazılı olarak belirtiniz.
6. Sunuda yer vereceğiniz belge ve bilgilerin künyelerini kaynakça bölümünde belirtiniz.
7. Okuldaki arkadaşlarınıza yaptığınız çalışma ile ilgili 10-15 dakikalık bir sunum yapınız.
8. Hazırlıklarınızı sunum zamanı olan …/…/.…tarihine kadar bitiriniz.
9. Sunu sonunda hazırladığınız raporu ders öğretmeninize teslim ediniz.
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• Kontrol Listesi: Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne
derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Kontrol listeleri, öğrenciden
beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri içeren ve öğrenci performansının eksik
noktalarını belirleme amacıyla kullanılan araçlardır. Kontrol listelerinde “var” veya “yok”, “evet”
veya “hayır” seklinde puanlanabilen bir dizi davranış, özellik veya nitelik bulunur. Kontrol listelerinde derecelendirme olmaz.

KONTROL LİSTESİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
Yönerge

: “Renk” ile ilgili aşağıda verilen kontrol listesindeki cümleleri örnekte

olduğu gibi uygun alanlara yazınız.

RENK KONUSU

EVET

HAYIR

√

Rengin oluşumu ışığa bağlıdır.

√

Işık-renk ve boya-renk özellikleri aynıdır.

Renk uyumlarını değerlendirirken renk çemberinden yararlanmak gerekir.

√

Sanat eserlerindeki renk uyumları ve vurgu ayırt edilebilir bir unsurdur.

√

Görsel sanat çalışmalarında renk uyumlarının ve zıtlıkların kullanılması gerekmez.
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√

PROJE HAZIRLAMA
SÜRECİ

YETERSİZ (1)

√

Projeye uygun çalışma planı yapma

√

Grup içinde görev dağılımı yapma
Farklı kaynaklardan bilgi toplama

√

Projeyi plana göre gerçekleştirme

√

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

√

Bilgilerin doğruluğu

√

Toplanan bilgileri analiz etme

√

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

√
√

Toplanan bilgileri düzenleme

√

Kritik düşünme becerisini gösterme

√

Türkçeyi doğru ve etkili konuşma

√

Sorulara doğru cevap verme

√

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
SUNU YAPMA

GEÇER (2)

√

Projenin amacını belirleme

PROJENİN İÇERİĞİ

ORTA (3)

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

İYİ (4)

Projenin Adı 		
:
Öğrencinin Adı ve Soyadı :
Sınıfı/No. 		
:

ÇOK İYİ (5)

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ

√

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

√

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma

√

Sunum sırasında öz güvene sahip olma

√
√

Severek, isteyerek sunu yapma
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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20

24

12
65

8

1

Proje değerlendirme formunda toplam 19 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek puan değeri 5’tir. Öğrenci bu formdan toplam 19x5 = 95 puan alabilir. Öğrencinin
100 üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 95 puan üzerinden 65 puan almış
olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
95
65
100
x
––––––––––––
100x65
x = –––––––––––– = 68,42 = 68 puan alabilir.
95
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

• Derecelendirme Ölçeği: Kontrol listeleri, performansa ilişkin belirli ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığıyla ilgili olan sınırlı durumlarda değerlendirme için uygun bir seçimdir fakat performans düzeylerini tanımlayan bir yapıya sahip değildir. Derecelendirme ölçekleri ise ölçülen
özelliğe ilişkin performansı, çeşitli düzeyleri ile tanımlayabilir ve ölçütlerin ne dereceye kadar
karşılandığını görmeye olanak sağlar. Kısacası kontrol listesi ile davranışın varlığını yokluğunu
tespit edebiliriz ama derecelendirme ölçeği ile davranışın hangi düzeyde gerçekleştiğini (çok
iyi-iyi-orta-zayıf) tespit edebiliriz.

DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrenciye “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanının “Renkli Resim Uygulamaları 1” konusuna ilişkin olarak; Paul Cézanne’ın [Pol Sezan (1839-1906)] hayatı, eserleri,
üslup özellikleri ve Görsel 2’deki “natürmort” eseri incelenir. Hacim oluşturmada renk değerlerinin
etkisini araştırarak bilgi toplaması, topladığı bilgilerle bir sunum hazırlayıp sınıfta veya atölyede
arkadaşlarına sunması görev olarak verilir. Ayrıca öğrencilerden, edindiği bilgiler doğrultusunda bir
natürmort çalışması yapmaları istenir.

Görsel 2: “Elma ve Bisküvili Natürmort”, 1879, Paul Cezanne,
45x25 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Orangerıe Museum (Orenceri Müzyum, Paris, Fransa
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Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......

ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

√

Ödev alma konusunda istekli olması

√

Ödev hazırlama, planlama ve uygulama başarısı
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç gereç toplaması ve kullanması

√

Ödev hazırlama sırasında dersin öğretmeni ile diyalog kurması

√

Kaynak kişiler, varsa kaynak gruplar ile iletişim kurması

√

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

√

Ödevin yazım ve dersin özel kurallarına uygun olması

√

Ödevinde Türkçeyi etkili ve doğru kullanması

√

Uygulama çalışmasını edindiği bilgiler doğrultusunda yapması

√

Ödevin özenle yapılması, tertip düzeni ve estetik görüntüsü, zamanında
teslim etmesi

√

TOPLAM
GENEL TOPLAM

24

12

36

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek puan
değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 40 üzerinden 36 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100
üzerinden toplam,
40
36
100
x
––––––––––––
100 x 36
x = –––––––––––– = 90 puan alabilir.
40
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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• Rubrik (Puanlama Yönergesi, Dereceli Puanlama Anahtarı): Rubrikler, süreç ya da ürün
değerlendirmede çeşitli becerileri tanımlayan dereceli puanlama anahtarıdır. Bir öğrenci veya
gruba yaptırılan bir etkinlikle kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve tutum için belirlenen kritere bağlı kalınarak ne düzeyde kazanım elde edildiğini belirlemek amacıyla hazırlanan not
verme (derecelendirme) anahtarıdır. Sınavlar için hazırlanan cevap anahtarının daha gelişmişidir ve genellikle etkinlikleri değerlendirmede kullanılır. Her öğrencinin elinde rubrik önceden
bulunduğundan öğrenci ne yaparsa kaç puan alacağını bilir. Bu da öğrenciyi motive eder ve
böylece öğrencinin performansı artar. Öğrenciye dönüt sağlar. Öğrenci kendi performansını
arkadaşlarıyla karşılaştırır, bu da öğrencinin performansının yükselmesini sağlar. Öğretim sınıfın dışında da devam eder. Veliler de öğrencinin gelişimine katkı sağlar. Öğrenciye kendisini
öğretmenin beklentilerine göre programlama olanağı tanır.
Rubriklerin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmak
• Her konu ve alan için standart bir form geliştirmek
• Geliştirirken alanda birden fazla uzman kişinin görüşünü almak
• Öğrencilere kazandırılması istenilen özellikleri belirlemek

RUBRİK
(PUANLAMA YÖNERGESİ, DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI) ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge
: Aşağıdaki metni okuyunuz.
1893 yılında, Kurşunlu Camii civarındaki Seyfullah Efendi Konağı’nda “Derece-i Ula Mekteb-i Mülkiye İdadisi” adıyla hizmete girdi. Üç yıl rüştiye, iki yıl idadi olmak üzere beş yıl eğitim
veren bir okuldu. Öğrenci sayısının artması üzerine neo-klasik üsluptaki mevcut okul binasının temeli, 1903’te atıldı; önce birinci kat tamamlandı. 1915 yılında “sultani”ye dönüştürüldü. İkinci katının
inşası 1916’da tamamlandı. Kurulduğu günden itibaren Ermeni ve Rumlara eğitim veren Talas Amerikan Okulu ile rekabet etti. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı, okulun öğrenci sayısının azalmasına
neden oldu. Okul, 1921 yılında Ankara Sultanisi ile birleştirilip 12 yıllık tam teşkilatlı yatılı sultani
durumuna getirildi.

Görsel 3: Kayseri Millî Mücadele Müzesi
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İstiklal Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921’de TBMM’nin hükûmet merkezini Kayseri’ye
taşıma kararı vermesi üzerine lise binası, TBMM toplantıları için hazır hâle getirildi. Ancak Sakarya
Savaşı’nın kazanılması ile hükûmetin Kayseri’ye taşınması kararından vazgeçildi. Okulun son sınıf öğrencilerinin tamamı; eğitimlerini yarıda bırakıp cepheye gittikleri ve Sakarya Muharebesi’nde
şehit düştükleri için 1921’de okul, mezun vermedi. Bu kahramanlık hikâyesini şair Cahit Külebi
(1917-1997), müfettişlik yaptığı sırada okulun kayıtlarını incelerken ortaya çıkardı. Savaşta şehit
düşen öğrencilerin anısına okul bahçesinde bir anıt mevcuttur. 1922’de Kayseri Lisesine edebiyat
öğretmeni olarak atanan ve 2 yıl görev yapan şair Faruk Nafiz Bey, savaşta şehit düşen öğrencilerin
anısına “Kayseri Lisesi Marşı”nı yazdı. 1923 yılında okulun adı, “sultani”den “lise”ye dönüştürüldü.
14 Ekim 1924’te Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ile birlikte çıktığı yurt gezisinde Kayseri’yi
ziyareti sırasında Kayseri Lisesini de ziyaret etti. Okulun öğrencisi olan tanınmış şair Behçet Kemal’in yaptığı konuşma ile açılan törende Mustafa Kemal Paşa’yı çok duygulandıran bir müsamere
sergilendi. Mustafa Kemal Paşa, memnuniyetinin ifadesi olarak okula bir yağlı boya tablosu hediye
etti. Kayseri Lisesi, 1935-1936 eğitim-öğretim yılında kız ortaokulu ile birleştirildi. 1959 yılında okulun bünyesinde bir Akşam Lisesi açıldı; 1982’de Akşam Lisesi kapatıldı. 1994-1995 öğretim yılında,
bünyesinde “yabancı dil” ağırlıklı bölüm açıldı. 2005-2006 yılında “Anadolu Lisesi” oldu.
Kayseri Lisesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan
protokolle 02.05.2016 tarihinden itibaren Millî Mücadele Müzesi olarak ziyarete açıldı.
http://www.kayseri.gov.tr/milli-mucadele-muzesi/18.04.2017.20:23

Görsel 4: Kayseri Millî Mücadele Müzesi
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Öğrencinin Adı ve Soyadı : .............................................................
Sınıfı/No.
: .............................................................

.../.../...

Okuduğunuz metinden hareketle ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olarak olumlu, olumsuz düşüncelerinizi
yazınız.
1. Olumlu
2. Olumsuz
PUANLAMA YÖNERGESİ (RUBRİK)
PUAN

4 (Çok iyi)

3 (İyi)

2 (Orta)

1 (Zayıf)

ÖLÇÜTLER

ÖĞRENCİNİN
ALDIĞI PUAN

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olarak olumlu veya olumsuz yönler hakkında
doğru yargılarda bulunmuştur.

3

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olumlu veya olumsuz yönlerden birini belirtmiştir.

3

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olarak konunun amacına uygun çıkarımlarda
bulunmuştur.

3

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili konuyu kavramıştır.

3

TOPLAM

12

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 4 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek puan
değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 4x4 = 16 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 16 üzerinden 12 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci
100 üzerinden toplam,
16
12
100
x
––––––––––––
100x12
x = –––––––––––– = 75 puan alabilir.
16
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler, örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi, öğretmen
kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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DERS İŞLENİŞ SÜRECİ VE ÖRNEĞİ
Ders işleniş süreci; öğretmen ve öğrencinin derse ön çalışmaları yapacağı “Hazırlık” aşaması,
yapılan planlama ve hazırlıklar doğrultusunda dersin uygulanışıyla ilgili “İşleniş” aşaması ve dersin hazırlığından başlayarak öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştıklarının tespit edildiği “Değerlendirme”
aşaması olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu üç aşamaya ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
A) Hazırlık
• Öğretmen ve öğrencilerin ders öncesi hazırlık yapmaları önemlidir.
• Araç gereç temini yapılır.
• Çoklu zekâya uygun, olabildiğince zengin ve çeşitli materyal hazırlığı yapılır.
• Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek için verilen araştırma konuları da derse hazırlık
niteliğindedir.
• Hazırlık çalışmaları ilginç ve günlük hayatla ilişkili konulardan seçilerek öğrencilerin derse karşı
motivasyonları artırılmalıdır.
• Ölçme ve değerlendirme araçları belirlenmelidir.
B) İşleniş
• Öğrencilerin konuyla ilgili var olan ön bilgilerini harekete geçirici çalışmalar yapılmalıdır.
• Bu çalışmalar; soru-cevap, görsellerle anlatım, metin yazdırma vb. çok değişik biçimlerde olabilir.
• Böylelikle öğretmen öğrencilerin eksik, yanlış, doğru bilgilerinden yola çıkarak onların yeni bilgileri
yapılandıracakları zihinsel süreçlerini hazırlamalıdır.
• Öğrenciler, bu aşamada sınıf tartışması ile ön bilgilerini paylaşarak motivasyonlarını artırabilir.
• Bu aşamada öğretmen öğrencilerin eksik ve yanlışlarını düzeltmemelidir. Dersin sonunda öğrencilerin
öğrendikleri yeni bilgilerden hareketle bunları, kendilerinin bulmalarına izin vermelidir.
• Bu aşama, etkinlikler temelinde gerçekleşmelidir.
• Düzenlenmiş basamaklardan yola çıkılarak öğrencilerin bilgiye ulaşmaları ve bilgiyi keşfetmeleri
sağlanmalıdır.
• Bilgi, dikte edilmemelidir.
• Öğrencilerin uygulayıcı olduğu aktif yöntemler benimsenmelidir.
• Öğretmen, bu aşamada rehber rolü ile öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmelidir.
• Öğrencilerin bu aşamada sınıf arkadaşları ile etkili iletişimi önemlidir.
• Öğrencilerin ulaşılan bilgiyi pekiştirici farklı uygulamalar yapmalarına imkân tanınmalıdır.
• Öğrencilere değişik uygulamalar sunulmalı ve öğrencilerin farklı sonuçlardan edindikleri bilgileri
kullanma becerisine ulaşmaları sağlanmalıdır.
• Öğrencilerin edindikleri bilgilerle diğer bilgiler arasında bağlantı kurarak bir sonuca varması ve
yeni bilgiler oluşturması sürecidir.
• Bu aşamada problem çözme, proje ve performans görevi vb. etkinlikler yapılabilir.
• Öğrenciler, olabildiğince yaşamın kendisinden yola çıkarak özgün ürünler ortaya koymaya özendirilmelidir.
• Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarından ziyade yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri kullanmaları sağlanmalıdır.
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C) Ölçme ve Değerlendirme
• Sonuç değil süreç değerlendirilmelidir.
• Öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştıkları, dersin her aşamasında değerlendirilmeli ve gerekli
durumlarda öğrencilere bilgi verilmelidir.
• Klasik yöntemlerle birlikte diğer alternatif yöntemler de kullanılmalıdır.
• Bu uygulamalar, öğrencilerin başarısızlığını belirlemekten ziyade var olan durumu belirlemeye ve
gelişimini sağlamaya yöneliktir.
• Öğrenciler, öğrenme yaşantılarındaki eksiklikleri belirleyerek öğrenme süreçlerinde “Nasıl?” ve
“Neden?” sorularını yanıtlayabilirler.

DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ
DERS
ÖĞRENME ALANI
KONU
KAZANIMLAR
SINIF
SÜRE
ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM VE TEKNİKLER
KAYNAKLAR
DERSE HAZIRLIK
ETKİNLİK SÜRECİ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER
VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ETKİNLİK SÜRECİ
A) Hazırlık
1. Öğretmen Hazırlığı
a) Sınıftaki öğrencileri altı gruba ayırınız.
b) Her gruba konuyla ilgili nasıl bir hazırlık yapacağını açıklayınız.
Not: Her öğrencinin mutlaka bir grupta yer almasına özen gösteriniz.
2. Öğrenci Hazırlığı
a) Öğrencilerinizden kendi gruplarındaki hazırlık çalışmalarıyla ilgili araştırma yapmalarını
isteyiniz.
b) Öğrencilerinize kendi gruplarını temsil eden şapkaları getirmelerini söyleyiniz.
B) İşleniş
• Tahtaya “Hayatın sorgulanması neden önemlidir?” cümlesini yazarak öğrencilerin dikkatini çekebilirsiniz.
• “Bu dersimizde altı şapkalı düşünme tekniğiyle ‘Hayatın anlamlandırılmasında görsel sanatların
rolü nedir?’ sorusunu sorgulayacağız.” diyerek etkinliği başlatabilirsiniz.
• Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanmasıyla ilgili genel açıklamaları yapınız.
• Gruplara söz hakkı veriniz, grupların tahtadaki soruya ilişkin görüşlerini alınız.
• Öğrencilerinize şapkaları (beyaz şapka, kırmızı şapka, siyah şapka, sarı şapka, yeşil şapka, mavi
şapka) sırasıyla takmalarını söyleyiniz. Taktıkları şapkanın ifade ettiği düşünceye göre fikirlerini
afiş veya resimlerle ortaya koymalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizin verdikleri cevapları da dikkate alarak, insanın evrende kendini ve çevresini anlamlandırmaya çalışmasında görsel sanatların rolünü vurgulayarak etkinliği sonlandırınız.
C) Ölçme ve Değerlendirme
Etkinlik sonunda,
• Öğrencilerinizden hayatın anlamlandırılmasında görsel sanatların rolüne ilişkin en fazla bir sayfalık makale veya kompozisyon yazmalarını, yazılarını bir sonraki derse getirmelerini isteyiniz.
Öğrencilerinizin getirdikleri kompozisyon veya makaleleri, aşağıdaki kontrol tablosunun ölçütlerine göre “Evet” veya “Hayır” şeklinde değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

EVET

Yazdığı makale veya kompozisyonda görsel sanatların hayatı anlamlandırmadaki rolüne yer verdi mi?

Türkçeyi doğru ve etkin kullanabildi mi?

Yazdığı makale veya kompozisyon aracılığıyla öğrendiklerini, günlük yaşantısına aktarabildi mi?
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HAYIR

YORUM

1.4. BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde insanın çok yönlü gelişimsel özelliklerine dair mevcut bilimsel bilgi ve birikim dikkate alınarak bütün bileşenler arasında
ahengi dikkate alan harmonik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu bağlamda bazı temel gelişim ilkelerine değinmek yerinde olacaktır.
Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönemde sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu sebeple öğretim programlarında,
her yaş döneminde bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak destekleyici önlemler
alınması önerilmektedir.
Gelişim, hayat boyu sürse de tek ve bir örnek yapıda değildir. Evreler hâlinde ilerler ve her evrede bireylerin gelişim özellikleri farklıdır. Evreler de başlangıç ve bitişleri
açısından homojen değildir. Bu sebeple programlar olabildiğince bunu göz önünde bulunduran bir hassasiyetle yapılandırılmıştır. Programların amaçlarını ve kazanımlarını
gerçekleştirme sürecinde gerekli uyarlamaların öğretmen tarafından yapılması beklenir.
Gelişim dönemleri ardışık ve değişmeyen bir sıra izler. Her evrede olup bitenler
takip eden evreleri etkiler. Öte yandan bu ardışıklık belirli yönelimlerle karakterize edilir:
basitten karmaşığa, genelden özele ve somuttan soyuta doğru gelişim gibi. Program geliştirme sürecinde söz konusu yönelimler hem bir alandaki yeterliliği oluşturan kazanım
ve becerilerin ön şart ve ardıllığı noktasında dikkate alınmış hem de sınıflar düzeyinde
derslerin dağılımlarında ve birbirleriyle ilişkilerinde göz önünde bulundurulmuştur.
Öğretim programlarında insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edilmiştir. İnsanın farklı gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlindedir.
Söz gelimi dil gelişimi düşünce gelişimini etkiler ve düşünce gelişiminden etkilenir. Bu
sebeple öğretmenlerden, öğrencinin edindiği bir kazanımın, gelişimde başka bir alanı da
etkileyeceğini dikkate alması beklenir.
Öğretim programları bireysel farklılıklara ilişkin hassasiyetler göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Kalıtımsal, çevresel ve kültürel faktörlerden kaynaklanan
bireysel farklılıklar ilgi, ihtiyaç ve yönlenme açısından da kendini belli eder. Öte yandan
bu durum bireylerarası ve bireyin kendi içindeki farklılıkları da kapsar. Bireyler hem
başkalarından farklılık gösterir hem de kendi içindeki özellikleri ile farklıdır. Örneğin
bir bireyin soyut düşünme yeteneği güçlü iken aynı bireyin resim yeteneği zayıf olabilir.
Gelişim hayat boyu sürmekle birlikte bu gelişimin hızı evrelere göre değişkendir.
Hızın yüksek olduğu zamanlar gelişim açısından riskli ve kritik zamanlardır. Bu sebeple
öğretmenlerin gelişim hızının yüksek olduğu zamanlarda öğrencinin durumuna daha duyarlı davranması beklenir. Söz gelimi ergenlik dönemi kimlik edinimi için kritik dönemdir
ve eğitim bu dönemde kimlik edinimini destekleyici sosyal etkileşimleri artırır ve yönetir.
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2. ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI

2.1. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ
ÖZEL AMAÇLARI
Kültürel kimliğinin yapılandırılması, sanatın insan hayatında anlam oluşturması, bilgiyi sorgulayan özgün ve özgür düşünen bireylerin yetişmesinde Görsel Sanatlar dersi, hayati
önem taşımaktadır. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; sanatı evrensel
değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini
benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatlarında da sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;
1. Sanat hakkında bilgi sahibi olması,
2. Sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması,
3. Geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturması,
4. Sanatın elemanlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında kullanması,
5. Sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik duyarlılık kazanması,
6. Gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi,
7. Hayal gücünü çalışmalarına yansıtması,
8. Görsel Sanatlar ile ilgili temel terim, teknik ve yöntemleri kullanma becerileri kazanması,
9. Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendisini
sanatyolu ile ifade etmesi,
10. Sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sahip bir birey olarak
toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini kavraması,
11. Farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmesi ve
sanatsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanması,
12. Sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama yöntemleri ile inceleyerek değerlendirmesi,
13. Doğayı seven, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerleri evrensel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bir kişiliğe sahip olması,
14. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınmasının öneminin kavranması amaçlanmaktadır.

2.2. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
ALANA ÖZGÜ BECERİLER
Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin Görsel Sanatlar alanındaki
güncel gelişmeleri takip etmesi ve bu amaçla görsel sanatlarla ilgili konferans, açık oturum
ve seminer gibi etkinliklere izleyici olarak katılması; kültürel çeşitliliğe saygı duyması; başkaları ile iletişimde Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak yapıcı diyaloglar kurması;
doğayı seven ve yaşadığı çevreye duyarlı olması; girişimcilik becerisi geliştirebileceği kültür
ve sanat etkinliklerine (sergi, müze gezisi gibi) katılması gibi sosyal yeterlilik ve becerilerinin
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geliştirilmesinin yanında, aşağıda verilen yeterlilik ve becerileri edinmeleri de öğrencilerin
sanat eserlerine farklı açıdan bakmalarına duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal
tasarımlara dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır.

2.2.1. Algılama
Görsel sanatlar dersi biçimler, biçimlerin birbiriyle olan ilişkisi ve biçimlerin yüzeyde ve boşlukta olan durumuna yönelik çok yönlü faaliyetleri içerdiğinden öğrencilerin algılamalarına yönelik
çalışmalar, becerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

2.2.2. Analiz Etme
Bir resmin oluşmasını sağlayan birimlerin (renk, çizgi, doku, boşluk-doluluk vb.) fark edilmesine
yönelik yapılacak çalışmaları içerir.

2.2.3. Bilişim Teknolojilerini Kullanma
Öğrenciler, sanatsal çalışma yapma ve bunları değerlendirme sırasında dijital veya sanal teknolojilerden yararlanabilirler. Çalışmalarını tasarlama aşamasında etkileşimli multimedya platformlarını,
iletişim ve düzenleme yazılımlarını ve sanal ortamları kullanabilirler. Bunlar; öğrencilere dijital teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşma, bilgiyi seçme, bilgi kaynaklarını sorgulama ve ulaşılan görsel ya da
yazılı bilgilerin içindeki mesajları değerlendirme imkânı verecektir. Ayrıca öğrencilerin grupla çalışmalarına, bilgiyi paylaşmalarına, izleyicilerle iletişim kurmalarına olanak sağlayan çalışmaların yapılandırılması ve bu becerinin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler, teknolojiyi kullanırlarken
uyulması gereken sosyal ve etik protokoller ile güvenlik kuralları hakkında uyarılmalıdırlar.

2.2.4. Çok Yönlü Düşünme
Görsel sanatlarda biçimlendirme çalışmaları sırasında öğrenciler bir düşünceyi, konuyu veya temayı
yazılı olmayan bir şekilde biçimlere dönüştürürler. Bu dönüştürme işlemi sırasında doğru çizme, renkleri
doğru kullanma, biçimleri ölçülü yerleştirme ve renkleri yerinde kullanma gibi pek çok etkinliği hem düşünsel hem de uygulama olarak gerçekleştirirler.

2.2.5. Değerlendirme
Öğrencilerin kendi çalışmaları ile diğer öğrencilerin çalışmalarını sanatın düzenleme ilkeleri ve
prensipleri ışığında incelemeleri, değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

2.2.6. Eleştirel Düşünme
Sanat eğitiminin doğasında olan bu beceri; öğrencinin kendi çalışmasını ve diğerlerinin çalışmalarını
sürekli değerlendirerek, hatalarını anlayarak, onu düzeltme yoluna giderek gerçekleştirdiği bir sürecin sonudur. Bu da bilgilerin doğruluğunu sorgulama ve eleştirel düşünme açısından önemlidir.

2.2.7. El-Göz-Beyin Koordinasyonu Sağlama
Görsel sanatlar dersinde özellikle gözleme dayalı kara kalem çizimlerinde öğrenciler aynı anda
üç organını uzun süre kullanmayı, bunlar arasında koordinasyon sağlamayı öğrenirler.
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2.2.8. Estetik Duyarlılık
Görsel sanatlar dersinde görsel imgeleri oluşturma, inceleme ve değerlendirme faaliyetleri öğrencide estetik duyarlılığın gelişmesini destekler.

2.2.9. Görsel Okuryazarlık
Görsel sanatlar dersinde gerçekleştirilen biçimlendirme faaliyetleri, görsel yazarlığı oluşturur.
Görsel okurluk ise bir sanat eserinin (resim, heykel, grafik tasarım gibi) biçimsel ve düşünsel özelliklerini, kendi duygu ve algılarıyla değerlendirebilme yeteneğidir.

2.2.10. Gözlem Yapma
Görsel sanatlar dersinde çalışmalar, gözlem içeren veya imgesel çalışmalardan oluşmaktadır.
Figürü veya üç boyutlu bir objeyi iki boyutlu düzleme aktarmak veya üç boyutlu ifade etmek, gözlem
yapma becerisini geliştirir.

2.2.11. Malzeme Kullanma
Görsel sanatlar dersinde kullanılan malzemelerin her birinin kendine göre bir uygulama biçim
ve tekniği vardır. Bu malzemeleri tekniğe uygun kullanmak, ince el kaslarında gelişim sağlar.

2.2.12. Sentez
İki boyutlu düzlem üzerinde farklı biçim ve formların bir kompozisyon hâline getirilmesi gibi
çalışmaları içerir.

2.2.13. Yaratıcı Düşünme
Öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirebilmeleri, birleştirebilmeleri, yeniden farklı ortamlarda kullanabilmelerini ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler,
bilgiler üretebilmelerini ve olaylara farklı bakabilmelerini içerir. Görsel sanatlar dersinde yapılan tüm
biçimlendirme faaliyetleri öğrencinin yaratıcılığını geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

2.3. ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Görsel sanatlarda biçimlendirme ve sanat kültürü çalışmaları ayrı ayrı çalışmalar
olarak verilebileceği gibi aynı anda da verilebilir.
2. Öğrencilerin sanatı seven; millî ve manevi değerleri, evrensel kültürel değerleri anlayabilen; kendi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda çalışmalar yapan; özgün,
özgür düşünen ve bu düşüncelerini çalışmalarına yansıtan davranışları kazanmalarına yönelik etkinliklere önem verilmelidir.
3. Görsel Sanatlar dersi, sanatın doğasında var olan özelliğinden dolayı, yaparak
ve keşfederek öğrenmeyi teşvik etmektedir. Program, öğretmene önemli ölçüde esneklik sağlamasının yanı sıra iyi planlanmış aktiviteleri de gerekli kılmaktadır. Bu
aktiviteler planlanırken öğrenci merkezli bir yaklaşım ile öğrencinin özgürlüğü,
özgünlüğü ve keşfederek öğrenme imkânı kısıtlanmamalıdır.
4. Tuval resmi, heykel, grafik tasarım gibi uygulamalarla ileri seviyede ürün oluşturmak isteyen öğrencilere yardımcı olunmalı, ancak her öğrenciden böyle bir çalış53

ma yapması beklenmemelidir. Uygulamalı çalışmaların yanı sıra millî ve evrensel
kültürler, bu kültürlerdeki sanatsal çalışmalar, Türk ve yabancı sanatçılar ve bu
sanatçıların eserleri incelenerek öğrencilerin farklı bakış açıları ve görüşleri ortaya koyması da hedeflenmelidir.
5. “Sanat Eleştirisi Ve Estetik” ile “Kültürel Miras” öğrenme alanında geçmiş ve günümüz sanat anlayışı belli düzeyde incelenecektir. Sanatın tarihsel perspektifinde,
21. yüzyılın değişen değerleri dikkate alınarak başta kendi kültür ve sanatımız olmak üzere, diğer ülkeleri de kapsayacak bir bakış açısıyla verilmelidir. Bu bağlamda geleneksel sanatlarımızın da öğrenciler tarafından tanınıp bilinmesi önemlidir.
6. Kazanımların nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bilişim teknolojileri
araçları belirli kazanımların daha etkili bir biçimde öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. Dersin işlenişinde görsel-işitsel iletişim araçları ile bilişim teknolojilerinin
kullanımına önem verilmelidir. Teknik araç gereç kullanımında bütünlük ve esneklik sağlanmalı, internetin güvenli kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapılmalı
ve tedbirler alınmalıdır. Ayrıca siber güvenlik kuralları öğrencilere aktarılmalı,
bilişim teknolojilerinin etkin ve güvenli şekilde kullanılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.

2.4. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU
KAZANIM
SAYISI

DERS
SAATİ

ORAN
(%)

SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

12

8

11

KÜLTÜREL MİRAS

5

4

6

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

29

60

83

46

72

100

ÖĞRENME ALANI

TOPLAM

3. ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

9, 10, 11 ve 12. sınıflar için geliştirilen Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme alanı temelli yaklaşım esas alınmıştır. Programda; 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde Sanat Eleştirisi Ve Estetik, Kültürel Miras ile Görsel Sanatlarda Biçimlendirme adı
altında üç öğrenme alanı yer almaktadır. Bu üç öğrenme alanı kapsamında teorik bilgilere
ve uygulamaya ilişkin çalışmalara yer verilmiştir.

9. SINIF ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE
AÇIKLAMALARI
9.1. SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK
9.1.1. Sanata Giriş

9.1.1.1. Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklar.
9.1.1.2. Güzel sanatları farklı yaklaşımlara göre sınıflandırır.
9.1.1.3. Sanatın tanımını bilerek toplum için önemini açıklar.
Sanat ve sanatçının önemi üzerinde durulur.
9.1.1.4. Sanatın evrensel bir iletişim aracı olduğunu fark eder.
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9.1.1.5. Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıklar.

9.1.2. Görsel Sanatlar ve İlgili Meslek Alanları

9.1.2.1. Görsel Sanatların özelliklerini açıklar.
9.1.2.2. Görsel Sanatlar alanındaki meslekleri tanır.
Sanat ve sanatçı bağlamında telif haklarının önemi üzerinde durulur.

9.1.3. Sanat Eserlerini İnceleme

9.1.3.1. Sanat eserinin niteliklerini açıklar.
Özgünlük, yaratıcılık, teklik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer nitelikleri üzerinde
durulur.
9.1.3.2. Sanat eserlerinde yer alan unsurları açıklar.
Sanat eseri inceleme aşamalarından ilki olan “betimleme” aşamasına göre sanat
eserlerinde ilk bakışta göze çarpan unsurlar üzerinde durulur.
9.1.3.3. Sanatsal düzenleme ögelerini ve ilkelerini görsel sanat eserleri
üzerinde açıklar.
Sanat eseri inceleme aşamalarından ikincisi olan “çözümleme” aşamasına göre, sanatsal düzenleme ögeleri (çizgi, renk, şekil, form, doku, değer, ton) ve ilkeleri (denge, ritim,
oran, hareket, zıtlık, bütünlük, örüntü) üzerinde durulur.
9.1.3.4. Sanat eserini yorumlar.
Öğrencilerin sanat eseri inceleme aşamalarından üçüncüsü olan “yorumlama” aşamasına göre, bir sanat eseri hakkındaki düşüncelerini belirtmeleri sağlanır.
9.1.3.5. İncelediği sanat eseri hakkında estetik yargıya varır.
Öğrencilerin sanat eseri inceleme aşamalarından dördüncüsü olan “yargı” aşamasına göre,
eserin hangi kurama (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci, işlevsel) girdiğini belirtmeleri sağlanır.

9.2. KÜLTÜREL MİRAS

9.2.1. Müzelerde İnceleme ve Uygulama I

9.2.1.1. Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini açıklar.
Türk müzeciliğinin gelişmesinde Osman Hamdi Bey’in çalışmaları vurgulanır.
9.2.1.2. Müze çeşitlerini açıklar.
9.2.1.3. Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklar.
Çevresel imkânlar dâhilinde öğrencilerin müzeleri ve sanat galerilerini gezmeleri,
imkân olmaması durumunda sınıf ortamında sanal müze ziyaretleri yapılması sağlanır.
9.2.1.4. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve
önemini açıklar.
9.2.1.5. Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklar.
Sanat eserleri ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli unsurları olduğu vurgulanır.

9.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
9.3.1. Nokta ve Çizgi

9.3.1.1. Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat eserleri üzerinden açıklar.
9.3.1.2. Yüzey üzerinde nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton
değerlerinden oluşan çalışmalar yapar.
Sanatsal çalışmalarda sabırlı olmanın önemli olduğu vurgulanır.
9.3.1.3. Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta ve çizgi etkisine sahip doğal ve yapay nesnelerle kompozisyonlar oluşturur.
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9.3.2. Doku

9.3.2.1. Her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu ifade eder.
9.3.2.2. Doku çeşitlerini tanır.
9.3.2.3. Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı açıklar.
9.3.2.4. Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanır.
9.3.2.5. Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini görsel dokuya dönüştürür.

9.3.3. Işık-Gölge ve Açık-Koyu

9.3.3.1. Işığın, objelerin görünüşünde oluşturduğu leke etkisini örneklerle açıklar.
9.3.3.2. Işığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin nasıl oluştuğunu resimler üzerinde açıklar.
9.3.3.3. Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri kullanarak hacim
etkisi oluşturur.

9.3.4. Perspektif

9.3.4.1. Çevresindeki obje ve mekânlardaki perspektif görünümleri algılar.
Elektrik direklerinin ya da ağaçların uzaklaştıkça küçük görünmesi, tren raylarınınsa uzaklaştıkça ip gibi ince bir görünüm alması gibi örneklere yer verilir.
9. 3.4.2. Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve sanat eserlerinden
örnekler verir.
9.3.4.3. Çalışmalarında tek ve çift kaçışlı perspektifi uygular.
Perspektif kurallarına uygun olarak iç ve dış mekân çizimleri yaptırılır.
9.3.4.4. Çalışmalarında renk perspektifini uygular.

9.3.5. Desen Çalışmaları I

9.3.5.1. Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanır.
9.3.5.2. Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanır.
9.3.5.3. Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygular.
9.3.5.4. Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

9.3.6. Renk

9.3.6.1. Rengin oluşumunu açıklar.
9.3.6.2. Işık-renk ve boya-renk ayrımını yapar.
9.3.6.3. Renk çemberinden yararlanarak renk uyumlarını açıklar.
9.3.6.4. Sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt eder.
9.3.6.5. Görsel sanat çalışmalarında renk uyumlarını ve zıtlıkları kullanır.

9.3.7. Renkli Resim Uygulamaları I

9.3.7.1. Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin özelliklerini
açıklar.
9.3.7.2. Çalışmalarında renkli resim tekniklerini kullanır.
9.3.7.3. Hacim oluşturmada renk değerlerini kullanır.
9.3.7.4. Renk ve leke değerlerini özgün çalışmalarında uygular.
9.3.7.5. Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.
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1.

ÖĞRENME
ALANI

SANAT ELEŞTİRİSİ VE
ESTETİK

1.1. SANATA GİRİŞ
1.2. GÖRSEL SANATLAR VE İLGİLİ MESLEK ALANLARI
1.3. SANAT ESERLERİNİ İNCELEME
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“Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”

1.1. SANATA GİRİŞ
KAZANIMLAR
1.1.1. Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklar.
1.1.2. Güzel sanatları farklı yaklaşımlara göre sınıflandırır.
1.1.3. Sanatın tanımını bilerek toplum için önemini açıklar.
1.1.4. Sanatın evrensel bir iletişim aracı olduğunu fark eder.
1.1.5. Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıklar.

Görsel 1.1: 1928, Atatürk, Millet Mekteplerinin açılışında
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İbni Sina

OKUMA PARÇASI
Yönerge: Okuma parçasının fotokopisini çoğaltıp öğrencilerinize dağıtabilirsiniz.
ATATÜRK VE SANAT EĞİTİMİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda çocukların, gençlerin ve halkın sanat eğitimi önemli
bir devlet sorunu olarak ele alınmıştır. Atatürk’ün söylev ve demeçleri, bu yaklaşımın izlerini
taşır. Atatürk’ün eğitim ve sanat eğitimi ile ilgili sözleri incelendiğinde onun çok güçlü bir eğitimci ve eğitim bilimci kişiliğe sahip olduğu, çağının eğitsel gelişmeleri konusunda bilgili olduğu
açıkça görülür. O, bir ulusu bütünleştiren ve güçlü kılan temel ögenin kültür olduğu; kültür birliği
amacı çevresinde bütünleşen ulusların ekonomik, politik ve toplumsal alanlardaki sorunları daha
kolay çözebilecekleri inancındadır.
1921’de -henüz Cumhuriyet’in kurulmadığı savaş yıllarında- Ankara’da Maarif Kongresi
toplanmıştır. Atatürk açılış konuşmasında, yüzyıllarca süren yönetim boşluklarından kaynaklanan
sorunların çözümlenmesinde en büyük görevi kültür ve eğitime vermiştir. Millî eğitim programlarının geçmişten, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilecek tüm olumsuz etkilerden uzak olması gerektiğine dikkatleri çekmiştir. Ona göre ulusal dehamızın tam gelişimi ancak böyle tam bağımsız bir
kültür ile sağlanabilir. Kültür, ulusun yaradılışı ile uyumlu olmalıdır.
Atatürk’ün vurguladığı bir başka olgu;
eğitim ve öğretimde uygulamalı yöntemlerin
kullanılması, öğrenilenlerin yaşamda geçerli
olması zorunluluğudur. Atatürk, 1 Mart 1923’te
TBMM’nin açılış konuşmasında eğitimin uygulamalı ve yaşamsal olmasını önerir: “Eğitim
ve öğretimde uygulanacak yöntemin amacı; bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı
ya da uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan, işe yarar ve kullanılaGörsel 1.2: 1927, Atatürk Ankara Resim Heykel Müzesi’nde

bilen bir araç durumuna getirmektir... Uygulamaya dayanan ve yaygın bir eğitim için yurdun

önemli merkezlerinde çağdaş kitaplıklar, çeşitli bitki ve hayvanları içine alan bahçeler, konservatuvarlar, atölyeler, müzeler, galeriler, sergi salonları kurmak gerekli olduğu gibi ilçe merkezlerine
dek bütün yurdun basımevleriyle donatılması gerekmektedir.” Atatürk, bu sözleri ile aynı zamanda sanat eğitiminin yaşamsal önemini de göstermiştir. Eğitimin tüm alanları için geçerli olan bu
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önermeler, “çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma” ülküsünde önemli bir işlevi olan sanat eğitimine
de önem verileceğinin bir göstergesidir.
Atatürk, 1924’te Öğretmenler Birliği Kongresi’nde yaptığı konuşmada öğretmenlere hedefi, Tevfik Fikret’in dizeleri ile göstermiştir: “Hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet
sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” Hedef; düşüncede, duyguda ve anlayışta
özgür kuşaklar yetiştirmektir.
Atatürk’ün bu sözlerine göre uygarlık yolundaki başarı, öğretmenlerle kazanılacaktır. Gerçek zafer, bilim ve sanattaki yaratıcılığa yolları açmakla sağlanabilir. Özgür düşünen gençler yetiştirilecektir. Buluş ve yaratıcılık yeteneği, yaşamsal bir olgudur. Buluş ve yaratıcılık için kesinlikle kültürlü olmak gerekir. Bu açıklamalar, çağına göre çok ileri ve üst düzeyde anlamlar
taşımaktadır. O günlere olduğu gibi bu günlere de yol gösteren görüşleri içermektedir.
Atatürk, “çağdaşlık” olgusunun sanatla özdeş
olduğu ve ulus bireylerinin çağdaşlık düzeyinde donanımı için eğitim ve sanat alanında sağlam temeller
atılması gerektiği inancındadır. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da yetişmiş insan, uzman yoktur.
Batı örnek alınacaktır ama taklit edilmeyecektir.
Batı’nın izlediği yol ve yöntemler, ülke koşullarına uygun olarak kullanılacaktır. Cumhuriyet’in kısa
Görsel 1.3: 1937, Atatürk ve İbrahim Çallı ilk devlet
resim ve heykel müzesi’ni gezerken

zamanda başarıya ulaşması için en akılcı yol budur.
Bu görüşe koşut olarak Batı’dan uzmanlar çağrılır,
eğitim almak üzere Batı’ya öğretmen ve öğrenciler

gönderilir. Bunların sonucunda sanat eğitiminde de çağdaşlığın temel taşları olan yasalar, yönetmelikler çıkarılır; okullar, müzeler açılır; kurslar düzenlenir; temel kurumlar, kurullar oluşturulur.
Eğitim sisteminin temel sorunlarından biri olan öğretmen yetiştirme işi, Cumhuriyet’le birlikte
önemle ele alınır. 1926’da Türkçe öğretmeni, 1932’de resim öğretmeni, 1937’de müzik öğretmeni
yetiştiren bölümler Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü çatısı altında açılır. 1927 yılında
açılan pedagoji bölümü ise eğitim yönetimi ve denetimi alanında eleman yetiştirme görevini üstlenir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924) ise çok parçalı ve dağınık eğitim sistemini bütünleştirmek ve
geliştirmek gereksinimi ile çıkarılır. Müzeler; sanatsal ve kültürel zenginliklerin korunması, gelecek
kuşaklara aktarılması, sanat ve kültür eğitiminde yararlanılması yönlerinden etkili kurumlardır. Müzeler,
Cumhuriyet’le birlikte önemsenir. 1921’de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1927’de Ankara
Etnografya Müzesi, 1937’de İstanbul Resim Heykel Müzesi kurulur. 1935’te Ayasofya Müzesi, halkın ziyaretine açılır. Ayrıca eğitim araçları, öğretmen kitaplığı, okullarda yaptırılan öğrenci çalışmaları,
eğitsel etkinlikleri gösteren fotoğrafları kapsayan Mektep Müzesi 1926’da Ankara’da açılır. Bu müze
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ile öğretmen ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusunda bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda Cumhuriyet’in 10. yılında “Seyyar Terbiye Sergisi” adıyla oluşturulan Eğitim Sergisi, bir tren
katarı ile yurdu dolaşır.
Atatürk, çağdaş ve uygar bir ulus yaratmak için
gereken her şeyi, yapıtını oluşturan bir sanatçı yaklaşımı ile en ince ayrıntılarına dek düşünmüş bir liderdir.
Yalnızca Atatürk’ün yaşadığı dönemde girişilen yeniliklerin bir bölümüne bakıldığında bile hiçbir şeyin
rastlantısal olmadığı açıkça görülmektedir. Bu dönemde kültür, sanat, eğitim alanında gerçekleştirilen işler;
Görsel 1.4: 1933, Atatürk İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ni gezerken

çağdaş bir toplum oluşturmada kültürün temel alındığının kesin kanıtıdır.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,80349/ataturk-ve-sanat-egitimi.html
(Erişim tarihi: 08.01.2017. 21:13)
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

1. ÖĞRENME ALANI

: SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

1. KONU

: SANATA GİRİŞ

KAZANIMLAR

: 1.1.1. Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklar.
1.1.2. Güzel sanatları farklı yaklaşımlara göre sınıflandırır.
1.1.3. Sanatın tanımını bilerek toplum için önemini açıklar.
1.1.4. Sanatın evrensel bir iletişim aracı olduğunu fark eder.
1.1.5. Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi
açıklar.

SINIF

:9

SÜRE

: 2 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Bilgisayar, projektör, Genel Ağ, etkileşimli tahta, Yaşar Çoruhlu (1964-...)-Erken Devir Türk Sanatı (İç Asya’da Türk
Sanatının Doğuşu ve Gelişimi) kitabı (Kabalcı Yayınları),
Adnan Turani (1925-2016)-Dünya Sanat Tarihi kitabı (Remzi Kitabevi)

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Soru-cevap, sergi, grup çalışması, araştırma

KAYNAKLAR

: MEB MEGEP Genel Ağ sayfası

DERSE HAZIRLIK

Sanata giriş konusunu açıklamak için “Sanat nedir? Sanatın doğuşu ve gelişimi hakkında neler söylersiniz?” gibi sorular
sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
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“Bu dersten sonra; sanatın doğuşunu ve gelişimini, güzel
sanatları farklı yaklaşımlara göre sınıflandırmayı, sanatın tanımını, toplum için önemini, sanatın evrensel bir iletişim aracı
olduğunu, Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi
öğreneceksiniz. Bu konularda yeterli açıklama yapabileceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Sınıfa veya atölyeye, mağara resimleri; Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Bizans, Rönesans ve Barok sanatı; Modern sanat; İslamiyet ve sonrasında sanatın gelişimi içerikli resimler, fotoğraflar getiriniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme
sürecine hazırlayınız.
Öğrencilerinizi beş gruba ayırınız. 1. gruba tarih öncesi
çağlar, 2. gruba Mısır ve Mezopotamya sanatı, 3. gruba Yunan,
Roma ve Bizans sanatı, 4. gruba Rönesans, Barok sanatı ve Modern sanat, 5. gruba İslamiyet ve sonrasında sanatın gelişimi
konularında araştırma görevi veriniz. Gruplardan, araştırdıkları
konuyla ilgili birer sunum hazırlamalarını isteyiniz.

ETKİNLİK SÜRECİ
“Sanat: İnsan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari, resim, heykel, tiyatro,
müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinliklerinde biçimlenmesidir.” ifadesini kullanarak sanatın
tanımını yapınız. Mağara resimleri (Görsel 1.5), modern sanat akımları öncesi dönemlere ait sanat
eserleri ile İslamiyet ve sonrası sanatı eserlerinin röprodüksiyonlarını sınıfa veya atölyeye getiriniz, sınıf veya atölye panosunda sergileyiniz. Bu etkinlik sırasında öğrencilerinize, sanat üzerine
gerekli açıklamaları yapınız.Öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
“İlk insanlar mağara duvarlarına daha çok, hayvan figürleri ve av sahneleri çizmişlerdir.
Sizce bu çizimler hangi amaçla ya da amaçlarla yapılmış olabilir?” sorusunu öğrencilerinize yöneltiniz. Öğrencilerinizden, soru hakkında düşünmelerini ve sınıfta veya atölyede arkadaşlarıyla
fikirlerini paylaşmalarını isteyiniz.
“Zihnim Açık, Gözlerim Kapalı” oyunu ile öğrencilerinizden gözlerini kapatmalarını, tüm
dikkatlerini gösterilecek olan görsele vermelerini isteyiniz. Projeksiyon cihazı, etkileşimli tahta
ya da tıpkıbasım resim gibi araçlar kullanarak öğrencilerinizin, gösterilen görseli bir süre incelemelerini sağlayınız. Daha sonra öğrencilerinize tekrar gözlerini kapatmalarını ve görsel üzerinde
düşünmelerini söyleyiniz.
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Görsel 1.5: “Mağara Duvar Resmi”, MÖ XV-X. yy., Lascaux Cave (Lasko Kev), Fransa

“Bu görsel hangi amaçlarla yapılmış olabilir (Sanat ve estetik kaygısı ile mi, büyüsellik yani
doğaüstü güçlerden yardım beklemeleri için mi, daha bol ve bereketli avların yapılması amacıyla
mı, doğayı taklit etmeleri mi, oyun oynama ve dans etme isteği mi vb.)? Paleolitik Dönem’de yaşadığınızı hayal edin. Hislerinizi ifade etmek için dönemin şartlarında siz neler yapardınız? Sanat
bir iletişim aracı mıdır?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin, sanatın doğuşu ve gelişimine karşı
merak duymalarını sağlayınız.
Güzel sanat dallarının her birinin yazılı olduğu kartları hazırlayınız. Tahtaya güzel sanatların
sınıflandırılması şemasını çiziniz.
Öğrencilerinizden, güzel sanat dallarının her birinin yazılı olduğu kartlardan oluşan deste içinden birer tane çekmelerini isteyiniz. Sınıf veya atölye tahtasına hazırladığınız boş kavram
haritası üzerine öğrencilerinizin ellerindeki sanat dallarının yazılı olduğu kartları, birbiriyle ilişkilerini gösterecek biçimde yerleştiriniz. Güzel sanat dallarını sınıflandırınız ve kavram haritası
oluştururunuz (Geleneksel sanat sınıflandırmasının yanı sıra sanatın çağdaş sınıflandırılması da
yapılmalıdır.).
Eşleştirme kartlarını öğrencilerin gruplar halinde sınıf veya atölye ortamında hazırlamalarını sağlayınız. Hazırlanan bu kartlar ile eşleştirme oyununu oynatınız. Böylece öğrencilerinizin iş
birliği yapma alışkanlığı kazanmalarını sağlayınız.
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Örnek Eşleştirme Kartları

Görseldeki resim hangi döneme aittir?
Hangi mağaradadır?

Paleolitik Dönem, bizon figürü,
Altamira mağarası, İspanya

Görseldeki mimari yapıya
ne isim verilir?
Hangi döneme aittir?

Ziggurat “yükselmiş yere kurulan” anlamına gelir.
Eski Mezepotamya’da; Sümerlerde, Babillerde
ve Asurlarda yapılmış bir çeşit tapınaktır.
M.Ö 2500-600 tarihleri arasında yapıldığı
iddia edilmektedir.
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SANATIN GELENEKSEL SINIFLANDIRILMASI
SANAT

PRATİK SANATLAR
(ZANAAT)

GÜZEL SANATLAR

BAKIRCILIK,
MARANGOZLUK,
DEMİRCİLİK, TERZİLİK
vd.

GÖRSEL SANATLAR
(PLASTİK SANATLAR)
RESİM
HEYKEL
MİMARİ

İŞİTSEL SANATLAR
(FONETİK SANATLAR)
MÜZİK
EDEBİYAT

KARMA SANATLAR
TİYATRO
SİNEMA
OPERA
BALE
DANS
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SANATIN ÇAĞDAŞ SINIFLANDIRILMASI

SANAT

PRATİK SANATLAR
(ZANAAT)

GÜZEL SANATLAR

YÜZEY SANATLARI
Resim ve türleri (Yağlı Boya,
Sulu Boya, Baskı Sanatları, Afiş,
Grafik Çizimler), Duvar Resmi,
Minyatür, Karikatür, Fotoğraf,
Batik, Süsleme vd.

BAKIRCILIK,
MARANGOZLUK,
DEMİRCİLİK, TERZİLİK vd.

HACİM SANATLARI
Heykel, Seramik

MEKÂN SANATLARI
Mimari, Peyzaj Mimarisi
DİL SANATLARI
Edebiyat (Roman, Hikâye, Şiir,
Deneme, Tiyatro Metni, Film
Senaryosu vd.)
SES SANATLARI
Müzik ve Türleri

HAREKET SANATLARI
Dans Türleri, Bale, Pandomim

DRAMATİK SANATLAR
Tiyatro, Opera, Kukla, Sinema,
Gölge Oyunu
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“Sanat dallarının temelinde iletişim vardır. Aynı estetik kaygıdan beslenen sanat dallarının
kullandığı dil, ifade biçimi, malzeme farklı olsa da mesajı ortak ve evrenseldir. Sanat eseri; zaman
ve mekândan bağımsız olarak her insanın veya sanatçının bilgi-ilgi dünyasına, estetik tavrına ilişkin mesajını ileten evrensel bir iletişim aracıdır. Sanatçıyı görmeden duyular yoluyla, sanatçının
eseriyle bağ kurulabilir. Sanatçının hangi duygu ve düşüncelerle o eseri yaptığını anlaşılabilir.”
gibi ifadelerle sanatın dilinin evrensel olduğunu öğrancilerinize kavratınız.
Toplumlar; sanat yoluyla örf ve âdetlerini, kültür ögelerini yaşatır ve sonraki kuşaklara aktarır. Bir toplumun ilerlemesinde en önemli etken; bilim, kültür, felsefe, yaşam standartları ve sanat
arasındaki etkileşimdir. Sanatın olmadığı, gelişmediği bir toplumda gelecek nesillere aktarılacak
hiçbir şey yok demektir. Sanatçılar; özgür düşünen, değer üreterek uygarlığa katkıda bulunan ve
kültürün devamı için vazgeçilmez öneme sahip özel insanlardır. Sanat ve sanatçı, toplum için vazgeçilmez unsurlardır.
Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’’ özdeyişi doğrultusunda toplumun sanatı ve sanatçıyı özümsemesi ve sevmesi için küçük yaşlardan itibaren sanat etkinlikleri içerisinde yer almaları gerektiğini belirtiniz. Öğrencileri yaşadıkları çevredeki sanat etkinliklerine yönlendiriniz. Sanat sevgisini ve önemini vurgulayınız.
Öğrencilerinizin Atatürk’ün sanat sevgisi ve sanat eğitimine verdiği önem hakkında araştırma
yapmalarını, araştırma sonuçlarını sınıfta veya atölyede arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN
ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ
DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
ETKİNLİKLERİ

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve
grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını
da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
(BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve
değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226,
227, 228 ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öncüllü sorular ve sözlü sunum değerlendirme ölçeği kullanılır.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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SÖZLÜ SUNUM DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Sanat Eleştirisi Ve Estetik” öğrenme alanının “Sanata Giriş” konusuyla
ilgili sözlü sunum yapmaları görevi verilir.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.
Barem: 5 puan (mükemmel), 4 puan (iyi), 3 puan (orta), 2 puan (geliştirilmeli), 1 puan (başarısız)

TOPLAM PUAN

Zamanı etkin kullandı.

Dinleyicileri interaktif bir şekilde sürece dâhil etti.

Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıkladı.

Sanatın ve sanatçının toplum için önemini açıkladı.

Güzel sanatların sınıflandırmasını yaptı.

Sanatın evrensel bir iletişim aracı olarak kullanabileceğini
fark etti.

Empresyonizm ve sonrası çağdaş sanat akımları hakkında
yeterli bilgi aktardı.

Rönesans, Barok, Klasik Dönem hakkında yeterli bilgi aktardı.

Rönesans Dönemi öncesi hakkında yeterli bilgi aktardı.

Sanatın doğuşu ve gelişimini açık ve net bir şekilde ifade etti.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE
SOYADI

Sanata giriş konusunun dışına çıkmadan konuştu.

ÖLÇÜTLER

1
2

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 11 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan
değeri 55’tir. Öğrenci bu formdan toplam 11x5 = 55 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden
alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 55 üzerinden 38 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
		
		
		

		

55
38
100
x
–––––––––––––
100x38
x = ––––––––––––– = 69,09 = 69 puan alabilir.
		
55

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi
öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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“ İçinde zekâ olmak şartıyla ne istersen yap.”

Paul Gauguin (Pol Gogın)

1.2. GÖRSEL SANATLAR VE İLGİLİ MESLEK ALANLARI
KAZANIMLAR		
1.2.1. Görsel sanatların özelliklerini açıklar.
1.2.2. Görsel sanatlar alanındaki meslekleri tanır.

Görsel 1.6: “Beyaz Dağlarda Eskiz Çalışmaları”, 1868, Winslow Homer [Vinslov Homır (1836-1910)], 24,1×40,3 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Portland Art Museum (Portland Art Müzyum) , Portland, ABD
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

1. ÖĞRENME ALANI

: SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

2. KONU

: GÖRSEL SANATLAR VE İLGİLİ MESLEK ALANLARI

KAZANIMLAR

: 1.2.1. Görsel Sanatların özelliklerini açıklar.
1.2.2. Görsel Sanatlar alanındaki meslekleri tanır.

SINIF

:9

SÜRE

: 2 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Dosya kâğıdı, kalem, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Soru-cevap, inceleme, görüşme (röportaj)
KAYNAKLAR

DERSE HAZIRLIK

: MEB MEGEP Genel Ağ sayfası
“Görsel sanatların özellikleri ve görsel sanatlarla ilgili
meslekler nelerdir?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
Öğrencilerinizden “görsel sanatların özellikleri ve görsel
sanatlarla ilgili meslekler” konusunda araştırma yapmalarını isteyiniz.
“Bu dersten sonra; görsel sanatların özelliklerini, görsel
sanatlar alanındaki meslekleri ve bu meslekler hakkındaki bilgilerin neler olduğunu öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak
öğrencilerinizi motive ediniz.
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Öğrencilerinizi gruplara ayırınız. Öğrencilerinizden görsel sanatlarla ilgili hangi meslek sahibi ile görüşme yapacaklarına karar vermelerini, meslekler ile ilgili ön bilgi edinmek için
mesleklerden birini veya birkaçını seçerek araştırma yapmalarını
isteyiniz. Öğrencilerinize meslek çalışanlarından randevu almalarını, daha sonra görsel sanatlarla ilgili meslek çalışanlarının
(görsel sanatlar “resim” öğretmeni, ressam, heykeltıraş, mimar,
moda tasarımcısı, tekstil tasarımcısı, grafiker, endüstriyel ürün
tasarımcısı, fotoğraf sanatçısı, sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni,
küratör, karikatürist, koreograf, arkeolog, seramikçi, cam sanatçısı, animatör vb.) iş yerlerinde görüşme yapmalarını söyleyiniz.
Yaptıkları görüşmelerin özetlerini raporlaştırmalarını; edindikleri bilgi, fotoğraf ve görüntüleri sınıf ortamında arkadaşlarına sunacaklarını belirtiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine
hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Görsel Sanatların Özellikleri: Görsel sanatlar, göze hitap eder. Görsel sanatlar resim, grafik, seramik, mimari, iç mimari ve heykel sanatlarından oluşur. Görsel sanatlar eğitimi; algılama,
düşünme, çözümleme, yorumlama ve bedensel olarak kendini ifade etme şeklidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek orijinal çözümler bulurlar. Sanatla
ilgilenen kişiler sanata bilinçli bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalık oluşturarak; duyarlı,
öz güvenli, duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.
Görsel sanatlarla ilgili meslekler (görsel sanatlar “resim” öğretmeni, ressam, heykeltıraş,
mimar, moda tasarımcısı, tekstil tasarımcısı, grafiker, endüstriyel ürün tasarımcısı, fotoğraf sanatçısı, sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni, küratör, karikatürist, koreograf, arkeolog, seramikçi, cam sanatçısı, animatör vb.) hakkında kısa bilgiler vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız (Görsel
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12).
“Görsel sanatlar alanıyla ilgili bir meslekte çalışmayı düşünüyor musunuz? Neden?” sorularını sorarak öğrencilerinizin bu soru üzerine düşünmelerini ve sınıfta veya atölyede arkadaşlarıyla
fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize görsel sanatlarla ilgili mesleklerin her birini, gönüllük esasına göre paylaştırınız. Öğrencilerinize paylaştırdığınız mesleklerle ilgili öğrencilerinizin araştırma yapmalarını ve
meslek çalışanlarının iş yerlerinde görüşme yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizin görüşmeye gitmeden önce, sınıfta veya atölyede ön hazırlık yapmalarını
sağlayınız, dikkat edecekleri hususlar üzerinde durunuz. Öğrencilerinizden görüşme sırasında soracakları soruları belirlemelerini isteyiniz.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Görüşme sırasında sorulacak soruların bazıları aşağıda belirtilmiştir:
Bu mesleği seçme sebebiniz nedir?
Bu mesleği öğrenmek için hangi okullara gittiniz?
Bu mesleğe sahip olmak için özel bir yetenek gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi yetenekler?
Mesleğinizin güzel ve zor tarafları nelerdir?
Bu mesleği icra edenler hangi zorluklarla karşılaşmaktadır?
Bu mesleği seçtiğiniz için mutlu musunuz? Neden?
Mesleğinizle ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz? Nasıl?
Bu mesleği seçecek gençlere önerileriniz nedir?
…………………………………………………..

Görsel 1.7: İlhan Koman (1921-1986), Sanatçı (Heykeltıraş)

Görsel 1.8: Neşet Günal (1923-2002), Sanatçı (Ressam)
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Görsel 1.9: Sait Maden (1931-2013), Sanatçı (Grafik Sanatçısı)

Görsel 1.10: Füreyya Koral (1910-1997), Sanatçı (Seramik Sanatçısı)
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Görsel 1.11: İç Mimar

Görsel 1.12: Sanat Eğitimcisi (Öğretmen)
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Gruplardaki öğrencilerin, yaptıkları görüşmelerin özetlerini raporlaştırırmalarını sağlayınız.
“Bu raporda, başarıyı artıran bir etken olarak öz denetimin etkisini farkettiniz mi?” gibi sorular
sorunuz. Öğrencilerinizin soruları cevaplamalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize görüşme sonrası edindikleri bilgi, fotoğraf ve görüntülerle ilgili sunum yapmaları için gerekli süreyi veriniz. Öğrencilerinizin sunumlarını sınıfta veya atölyede sunmalarını
isteyiniz. Öğrencilerinizin edindikleri bilgiler ışığında görsel sanatlar ile ilgili meslekler arasında
karşılaştırma yapmalarını sağlayınız. Sunumdan sonra her gruptan bir öğrenciden, kendine verilen
mesleki kimliğe bürünmesini, o mesleğin yaşamdaki yerini, özelliklerini ve o meslek elemanında
bulunması gereken nitelikleri gösteren bir canlandırma yapmasını isteyiniz. Etkinliğin sonunda
öğrencilerinizin “Bu meslekte olmak ister miydim?” sorusunu sorarak kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız. İstekli olan öğrencilere gerekçelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını söyleyiniz.
Daha sonra sınıfa veya okula görsel sanatlar ile ilgili meslek çalışanlarını davet ederek meslekleri
ve eserleri hakkında söyleşi yaptırabilirsiniz.
Sanat ve sanatçı bağlamında telif haklarının önemi üzerinde durunuz: 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına
alınabilmesi için fikri bir çabanın ürünü olması, sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi gerekmektedir.
Kanun’a göre bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi
olabilir. Bir işlemenin veya derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla
onu işleyendir. Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin ortak sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır. 5846 sayılı
Kanun’da eser sahibine ilişkin haklar mali ve manevi haklar şeklindedir. Bu konuda öğrencilerinizden 5846 sayılı Kanun ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü (www.telifhaklari.gov.tr) hakkında
araştırma yapmalarını isteyiniz.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ-

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve

LER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME

grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da

HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında

EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Bi-

ETKİNLİKLERİ

rimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı
hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226, 227, 228
ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Sanat Eleştirisi ve Estetik” Öğrenme alanının “Görsel Sanatlar ve İlgili
Meslek Alanları” hakkında araştırma yapma ve bilgi toplama ödevi verilir.
Öğrencilerin, yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

√

Meslekleri araştırma konusunda istekli oluşu
Öğrencilerin görüşmeye gitmeden önce, görüşme sırasında soracakları sorular, ön hazırlıklar ve dikkat edecekleri hususlardaki başarısı
Görüşmede dikkat edilecek hususlar konusunda sınıfta alınan kararlara uyması

√
√

Görüşmeye başlamadan önce görüşülecek kişiye görüşmenin amacını anlatması

√
√

Ses kayıt cihazı kullanmak için izin istemesi
Fotoğraf çekmek için izin istemesi

√

Meslek sahibinin söylediklerini not alması

√

Görüşmede kullanılacak araç gereçten (fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı,
not defteri vb.) yararlanması

√

Çalışmayı zamanında sunması

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM

24

6

2
32

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri 40’tır. Öğrenci bu formdan toplam 9x4 = 36 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 40 üzerinden 32 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100
üzerinden toplam,
36
32
100
x
–––––––––––
100x32
x= ––––––––––– = 88,88 = 89 puan alabilir.
36

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz
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“İlim külliyi, tarih cüziyi, sanat da mümkünü bildirir.”

Aristotales

1.3. SANAT ESERLERİNİ İNCELEME
KAZANIMLAR		
1.3.1. Sanat eserinin niteliklerini açıklar.
1.3.2. Sanat eserlerinde yer alan unsurları açıklar.
1.3.3. Sanatsal düzenleme ögelerini ve ilkelerini görsel sanat eserleri üzerinde açıklar.
1.3.4. Sanat eserini yorumlar.
1.3.5. İncelediği sanat eseri hakkında estetik yargıya varır.

Görsel 1.13: “Gebze’den Manzara”, 1881, Osman Hamdi Bey (1842-1910), 72x119 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul
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SANAT ESERİ İNCELEME ÖRNEĞİ

Görsel 1.14: “Friederike Maria Beer Portresi”, 1916, Gustav Klimt [Gustav Kılimt (1862-1918)],
168x130 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Tel Aviv Art Gallery (Tel Aviv Sanat Müzesi), İsrail

Sanat eleştirisi, bir sanat eserini eleştirme ve o esere karşı duyarlı bir tepki verme süreci olarak tanımlanabilir. Çoğu kez yanlış anlaşılageldiği gibi eleştiri, hata bulma işi değildir. Bilindiği
gibi sanatçı, eserini üretir. Sanat tarihçi ve sanat eleştirmenleri ise eserin eleştirisini yapar. Sanat
alanında eleştiri yapabilmek için özellikle ilgili kaynak kitapları okumak, felsefe ve estetik kitaplarını özümsemiş olmak ve etik değerlere sahip olmak bilimsel bir gerekliliktir.
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a) Betimleme: Esere dikkatlice bakarak konunun tanımlanmasıdır. Eserde göze ilk çarpan
unsurlar açıklanır. Yorum ve yargı getirmeden eserde bulunan renk, çizgi, boşluk, doku, biçim gibi
sanat elemanlarının listelenmesidir.
“Orada ne var? Ne görüyorsunuz?” sorularına verilen yanıtların bir dökümü yapılır.
• “Bu hangi sanat formudur (resim, özgün baskı, yontu, seramik gibi)?
• Bu eserin konusu nedir?
• Bu eserin ana teması nedir? Bu eserde neler oluyor? Yakından bakın.
• Bu eserde hangi malzemeler kullanılmıştır (boya, taş, kurşun kalem, ağaç vb.)?
• Bu eserde neler var? Ne görüyorsunuz? Bu eserin anlatım dili hakkında düşününüz.
• Bu eserde hangi çizgiler etkin görünüyor (düz, eğri, vb.)?
• Bu eserde hangi figürler veya şekiller etkin görünüyor (geometrik, organik, her ikisi de)?
• Bu eserde hangi renkler kullanılmıştır?
• Bu eserde bulunan ana örüntü ve dokuları adlandırınız.” gibi soruların cevapları verilir.
b) Çözümleme: Betimlemenin devamı gibidir. Çözümlemede sanat eserindeki renk, çizgi,
form, doku gibi sanatsal düzenleme ögelerinin birbirleriyle ilişkisi gözlemlenir. Bu elemanların
hangi estetik değerlere (ritim, denge, zıtlık, çeşitlilik, hareket, renk uyumu vb.) göre düzenlendikleri araştırılır (Görsel 1.14).
• Bu eser nasıl oluşturulmuştur?
• Bu eserde şekiller nasıl düzenlenmiştir (simetrik, üçgen, dikey, dairesel, kesişen)?
• Bu eserde renkler nasıl düzenlenmiştir? Renklerde açık renkler mi koyu renkler mi yoksa
her ikisi birden mi baskın görünmektedir? Renkler parlak mı? Renkler sıcak mı? Renkler
soğuk mu?
• Bu eserde uzam (nesnenin uzayda kapladığı alan) nasıl düzenlenmiştir? Birbirini örten biçimde, üç boyutlu mu, her ikisi mi? Ön plan, orta plan ve arka planı bulunuz.
• Bu eserde ışık ve renk değerleri nasıl düzenlenmiştir (gölgeleme yok, hafif gölgeleme, koyu
ile derinlik fikrinin sağlanması, yüksek kontrast gibi)?
• Eser heykel ise hafif mi yoksa ağır bir görünümü mü var? Boş alanları var mı? İç bükey ya
da dış bükey yüzeyleri var mı ya da her ikisi de mi var?
• Sanatçı bu eseri hangi teknikle yapmıştır (çizgi, boya, kolaj ya da oyma vb.)?
• Bu eserde ne çeşit gereçler kullanmış (kil, ağaç, yağ vb.)?
• Bu eserde fırça darbeleri nasıldır (geniş, dağınık, ince, karışık)?
• Bu eserde nokta, çizgi, renk, biçim, form, değer (valör), doku, ton, mekân gibi sanatsal düzenleme ögelerinin birbirleriyle ilişkisi nasıldır?
• Bu eserde sanatsal düzenleme ilkeleri (denge, ritim, oran-orantı, hareket, zıtlık, bütünlük,
vurgu-etki, örüntü) nasıl kullanılmıştır?
• Bu eserde size en yakın ve en uzak olan şey nedir?
• Sizce bu eser, içerdiği konunun neresinden bakılarak yapılmıştır?
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c) Yorumlama: Betimleme ve çözümleme sanat eserini inceleyeni yoruma götürür. Sanat
eserinin anlamının hissedildiği ve duyguların açıklandığı evredir. Daha önce toplanan bilgiler,
eserdeki ana duygunun ve mesajın açıklanmasını kolaylaştır.
“Sanat eserinin teması nedir? Sanat eseri ne demek istemektedir?” gibi soruların yanıtları
aranır. Yorumlama başlı başına anlam çıkarma sürecidir. Bu süreç duyuşsal bağlantıları, simgeleri,
çağdaş ve tarihsel anlamı, yorumu kapsar.
• Bu eserde renkler sizi duygusal açıdan nasıl etkiliyor?
• Kendinizi mutlu, üzgün ya da başka bir etki altında mı hissediyorsunuz? Neden?
• Sizce sanatçının bu eserde bize verdiği mesaj nedir?
• Bu sanat eserinin toplumda nasıl bir işlevi olabilir?
• Sanat eserinin ismi çalışmayı anlatıyor mu? Çalışmanın içeriğine göre esere bir isim veriniz.
• Dokunduğunuz zaman eserin yüzeyinden nasıl bir his alıyorsunuz?
• Bu sanat eserinden yola çıkarak sanatçının neleri sevdiğini düşünüyorsunuz?
• Bu sanat eserinden size ilginç gelen yönleri seçerek bu yönlerin neden ilginç geldiğini tartışınız.
• Eğer siz sanat tarihçisi veya sanat eleştirmeni olsaydınız sanatçı ve sanatçının eseri hakkındaki görüşleriniz ne olurdu?
Bu eser;
• Ne gibi bir ses veriyor?
• Ne gibi bir tat veriyor?
• Nasıl kokuyor?
• Özgün mü?
• Kalıcı mı? Kısa süreli mi?
• Herhangi bir duyguyu yansıtabilmiş mi (hayal gücü)?
• Bugün insanlara ne ifade ediyor?
• O zamanlar ne demek istemiştir (sanat tarihi)?
• Bu eserde konu, tema ilişkisi nasıl kurgulanmış (yaratıcılık)?
• Bu eserde hangi simgeleri görüyorsunuz?
• Bu eserde renkler, neyi simgeliyor (mavinin bağlılığı simgelemesi gibi)?
• Bu esere bir başlık bulunuz.
ç) Yargılama: Burada eserin genel değerlendirmesi yapılır. Bir sanat eserini beğenip beğenmediğimiz önemli değildir. Önemli olan, bu sanat eserinin neden ünlü olduğunun anlaşılmasıdır.
Sanat eserinin niçin güzel, önemli ya da değerli olduğunun sorgulanmasıdır.
•
•
•
•
•
•
•

Bu eserde benzetme kaygısı güdülmüş mü?
Bu eser hangi kurama göre yapılmıştır (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci, işlevsel gibi)?
Bu eser güzel mi? Niçin?
Bu eser önemli mi? Niçin?
Size bu eserin en değerli ve anlamlı gelen yönü hangisidir? Niçin?
Bu eser neyi amaçlıyor? Neye hizmet ediyor?
Sizce bu eser, bir sanat eseri midir? Gibi sorularına yanıtlar aranır.
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

1. ÖĞRENME ALANI

: SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

3. KONU

: SANAT ESERLERİNİ İNCELEME

KAZANIMLAR

: 1.3.1. Sanat eserinin niteliklerini açıklar.
1.3.2. Sanat eserlerinde yer alan unsurları açıklar.
1.3.3. Sanatsal düzenleme ögelerini ve ilkelerini görsel sanat
eserleri üzerinde açıklar.
1.3.4. Sanat eserini yorumlar.
1.3.5. İncelediği sanat eseri hakkında estetik yargıya varır.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Genel Ağ, eser röprodüksiyonları, çeşitli sanat kitapları

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Sanat eseri inceleme, araştırma, uygulama

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, sanat içerikli kitaplar, öğretmen, öğrenci

DERSE HAZIRLIK

“Bir sanat eserini incelerken nelere dikkat edersiniz?”
gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz. “Sanat eserlerini incelerken doğru ve etkili incelemeyi, sanat eserinde yer alan unsurları, sanatsal düzenleme
ögelerini, eseri yorumlamayı ve estetik yargıya varmayı öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive
ediniz.
Öğrencilerinizden, Namık İsmail’in (1890-1935) “Son
Mermi” tablosunun tıpkıbasımını sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine
hazırlayınız.
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ETKİNLİK SÜRECİ

Görsel 1.15: “Son Mermi”, 1917, Namık İsmail, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Resim Heykel Müzesi, Ankara

Sanat eseri inceleme süreci hakkında bilgi vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Namık İsmail’in “Son Mermi” tablosunun tıpkıbasımını sınıf veya atölye tahtasına asınız.
Daha önce hazırladığınız sanat eleştirisi sorularını öğrencilerinize dağıtınız. Soruları yanıtlamaları
için yeterli süre veriniz (Bir sanat eseri inceleme örneği s. 79-81). Aldığınız cevaplar doğrultusunda öğrencilerinizin fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayınız. Namık İsmail’in “Son Mermi”
tablosunu öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. İnceleme sonunda sanatçıyı etkileyen kişisel ve
toplumsal faktörleri öğrencilerinizle tartışınız. Namık İsmail’in sanat felsefesine dikkatlerini çekiniz. Özgünlük, yaratıcılık, teklik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer nitelikleri üzerinde durunuz.
Namık İsmail’in “Son Mermi” tablosundaki açık-koyu, kompozisyon şeması, renk, leke gibi plastik elemanları birbirleriyle ilişkilendirerek öğrencilerinizle birlikte eserin çözümlemesini yapınız.
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Sanat eseri inceleme aşamalarından ilki olan “betimleme” aşamasına göre Namık İsmail’in
“Son Mermi” tablosunda ilk bakışta göze çarpan unsurlar üzerinde durunuz (Görsel 1.15). “Son
Mermi” tablosunda göze ilk çarpan sanatsal elemanları açıklayınız. Yorum ve yargı getirmeden
yapıtta bulunan renk, çizgi, boşluk, doku, biçim gibi sanat elemanlarını açıklayınız.
Sanat eseri inceleme aşamalarından ikincisi olan “çözümleme” üzerinde durunuz. Çözümlemede, öğrencilerinizin “Son Mermi” tablosundaki renk, çizgi, form, doku gibi biçimsel elemanların birbirleriyle ilişkisini gözlemlemelerini sağlayınız.
Öğrencilerinizin, sanat eseri inceleme aşamalarından üçüncüsü olan “yorumlama” aşamasına göre “Son Mermi” tablosu hakkındaki düşüncelerini belirtmelerini sağlayınız. “Son Mermi”
tablosunun teması nedir? Tablo neyi ifade etmektedir?” gibi soruların yanıtları aranır. Öğrencilerinize yorumlamanın başlı başına anlam çıkarma süreci olduğunu; bu sürecin duyuşsal bağlantıları,
simgeleri, çağdaş ve tarihsel anlamı ve yorumu kapsadığını kavratınız.
Öğrencilerinizin, sanat eseri inceleme aşamalarından dördüncüsü olan “yargı” aşamasına
göre “Son Mermi” tablosunun hangi kurama (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci, işlevsel) girdiğini belirtmelerini sağlayınız. Namık İsmail’in “Son Mermi” tablosunun genel değerlendirmesini
yapınız. Bu sanat eserinin neden ünlü olduğu, niçin güzel, önemli ya da değerli olduğunu öğrencilerinize anlatınız.
Etkinliğin sonunda öğrencilerinizin “Namık İsmail’in yerinde olmak ister miydim?” sorusunu sorarak kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız. İstekli olan öğrencilerden gerekçelerini
arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve

VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA

grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını

SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇ-

da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı ba-

ME VE DEĞERLENDİRME

şında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştir-

ETKİNLİKLERİ

me Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
(BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve
değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226,
227, 228 ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Sanat Eleştirisi Ve Estetik” öğrenme alanının “Sanat Eserlerini İnceleme” konusunda “ Son Mermi” eserini inceleme ödevi verilir.
Öğrencilerin, yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

√

Sanat eseri inceleme konusunda istekli oluşu
Namık İsmail’in “Son Mermi” tablosunun niteliklerini açıklayabilmesi

√

Sanatsal düzenleme ögelerini ve ilkelerini Namık İsmail’in “Son Mermi”
tablosu üzerinde açıklayabilmesi

√
√

Namık İsmail’in “Son Mermi” adlı eserini yorumlayabilmesi
Namık İsmail’in “Son Mermi” adlı eseri hakkında estetik yargıya varabilmesi

√

İnceleme sonunda, sanatçıyı etkileyen kişisel ve toplumsal faktörleri tartışması

√

Öğrencinin, sorulara cevap verme ve sanat eseri inceleme sürecine katılması

√

Düzgün ifade kullanması ve ifadenin anlaşılabilir olması

√
TOPLAM

GENEL TOPLAM

20

6

2
28

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri
4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı puanın
belirlenmesi için öğrenci örneğin 32 üzerinden 28 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
32
28
100
x
–––––––––––––––
100 x 28
x = –––––––––––––––– = 87,50 = 88 puan alabilir.
32

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sanat tarihçileri, felsefeciler ve estetik bilimi ile uğraşanlar sanatın doğuşu ile ilgili bazı teoriler ortaya atmışlardır.
Sanatın, insanoğlunun var olduğu günden itibaren ortaya çıktığı düşünülür. İlk insanların ilkel olduklarını ileri sürenler, estetik
kaygı ve sanat gibi yüksek ruh ve duygu hâleti gerektiren kavramları taşıdıklarını kabul etmezler. Ancak ilk insanlardan ve eski
çağlardan günümüze aktarılan mağara resimleri ve arkeolojik eserler, onların da aslında zeki ve duygusal insanlar olduklarını
göstermektedir.
Sanatın doğuşu için oyun, iş, taklit, din ve büyü gibi bazı teoriler ortaya koyulmuştur:
Oyun teorisinde ilk insanların yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra can sıkıntısını gidermek
ve fazla enerjilerini harcamak için sanata yöneldikleri iddia edilir.
İş teorisinde, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştıkları zorunlu işlerden (barınma-mimari, çömlek-seramik vd.)
sanatın ortaya çıktığı düşünülür.
Taklit teorisinde; ilk insanların çevrelerinde gördükleri renk, biçim, ses ve hareketleri taklit etmeleriyle resim, heykel,
müzik ve dans gibi sanatların ortaya çıktığı iddia edilir.
Din ve büyü teorisinde, ilk insanların tabiatla mücadelelerinde doğaüstü güçlerden yardım ummalarının, ümit ve korku,
din ve büyü gibi kavramların sanatın doğuşunda önemli faktörler olduğu ileri sürülür.
Sanatın doğuşu ile ilgili teorilerin ortak bir tarafı da vardır: İşlevsellik yani işe yarar, faydalı bir iş yapılması. Ancak
sanatı sanat yapan; yapılan işin şekli ve işlevi değil estetik tavırla ve yapıldığı dönemin teknolojik gelşmeleri, sosyokültürel özellikleri, inanç ve düşünce biçimlerine göre şekillenmiş olmasıdır. Sanat; yapılan işten değil onu yapan sanatçının estetik haz ve
kaygısından, ruhundaki incelik ve güzellikten doğmaktadır. Doğa güzelliği ise sanatçıya ilham vermektedir.
Oyun, iş, taklit, din ve büyü gibi sebepler olsa olsa sanatın doğuşu için birer vasıta olmuştur. Sanatın büyüsü belki de
buradan gelmektedir.

1. Yukarıda sanatın doğuşu ile ilgili bir metin verilmiştir. Metne göre aşağıdaki ifadelerin
karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Sanat, insanoğlunun var oluşuyla ortaya çıkmıştır.

2

İlk insanlar, mağara resimlerini yaparken estetik kaygı ile hareket etmişlerdir.

3

Sanatın doğuşu için oyun, iş, taklit, din ve büyü gibi bazı teoriler ortaya
konmuştur.

4

Sanatın doğuşu ile ilgili teorilerin ortak bir yönü yoktur.

5

Din ve büyü teorisinde; ilk insanların tabiatla mücadelelerinde doğaüstü
güçlerden yardım beklemeleri, ümit ve korku, din ve büyü gibi kavramlar
sanatın doğuşunda önemli faktörlerdir.

6

Sanatın doğuşu ile ilgili teorilerin ortak bir tarafı da işlevselliktir.

86

Elif: Sanatın doğuşunda, ilk insanların tabiatla mücadelelerinde doğaüstü güçlerden yardım ummalarının, ümit ve
korkularının önemli faktörler olduğunu ifade etmiştir.
Sude: İlk insanların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştıkları zorunlu işlerin (barınak-mimari, çömlek-seramik
vb.) sanatın ortaya çıkışında önemli bir faktör olduğunu ifade etmiştir.
Ayberk: İlk insanların çevrelerinde gördükleri güzel renk, biçim, ses ve hareketleri taklit ederek resim, heykel,
müzik ve dans gibi sanatların ortaya çıktığını ifade etmiştir.”

2. Yukarıdaki metinde sanatın doğuşuyla ilgili bazı görüşler verilmiştir. Sanatın doğuşunda
başka hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
“Sanatı sanat yapan, yapılan işin şekli ve fonksiyonu değil estetik tavırla yapılmış olmasıdır. Sanat, yapılan işten
değil; onu yapan sanatçının estetik haz ve kaygısından, ruhundaki sezgi, incelik ve güzellikten doğmaktadır.”

3. Bir eserin, sanat eseri sayılabilmesi için temel kurallar nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Sanatçı, estetik kaygıdan başka kaygılar da taşımalı mıdır? Nedenleriyle açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

SANATIN GELENEKSEL SINIFLANDIRILMASI
SANAT

GÜZEL SANATLAR

BAKIRCILIK,
MARANGOZLUK,
DEMİRCİLİK, TERZİLİK vd.
RESİM
HEYKEL
MİMARİ

İŞİTSEL SANATLAR
(FONETİK SANATLAR)
MÜZİK

KARMA SANATLAR
TİYATRO

OPERA

DANS
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6. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

SANATIN ÇAĞDAŞ SINIFLANDIRILMASI

SANAT

PRATİK SANATLAR
(ZANAAT)

YÜZEY SANATLARI
Resim ve türleri (Yağlı Boya,
Sulu Boya, Baskı Sanatları, Afiş,
Grafik Çizimler), Duvar Resmi,
Minyatür, Karikatür, Fotoğraf,
Batik, Süsleme vd.

MEKÂN SANATLARI
Mimari, Peyzaj Mimarisi
DİL SANATLARI
Edebiyat (Roman, Hikâye, Şiir,
Deneme, Tiyatro Metni, Film
Senaryosu vd.)

HAREKET SANATLARI
Dans Türleri, Bale, Pandomim
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SANATIN GELENEKSEL
SINIFLANDIRILMASI

SANAT

PRATİK SANATLAR (ZANAAT)

GÜZEL SANATLAR

GÜZEL SANATLAR

BAKIRCILIK,
MARANGOZLUK,
DEMİRCİLİK, TERZİLİK vd.

RESİM
HEYKEL
MİMARİ
İŞİTSEL SANATLAR
(FONETİK SANATLAR)

MÜZİK
EDEBİYAT

KARMA SANATLAR
TİYATRO
SİNEMA
OPERA
BALE
DANS

7. Yukarıda “Sanatın Geleneksel Sınıflandırılması” ile ilgili bir tablo verilmiştir. Tabloya
göre görsel sanatlarla işitsel sanatlar arasındaki ilişkiyi karşılaştırarak açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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8. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “EVET”i, yanlış ise “HAYIR”ı işaretleyiniz.
İFADELER

EVET

HAYIR

Resim: Duygu ve düşüncelerin, belirli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir
düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalıdır.

Grafik: Binaları ve diğer fiziki yapıları (ev, okul, gökdelen vb.) tasarlama ve kurma
sanatıdır.

Heykel: Boşluğu biçimlendirme sanatıdır.

Opera: Kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.

9. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Görsel sanatlar kulağa hitap eder.

2

Görsel sanatlar resim, grafik,seramik, mimari, iç mimari ve heykel sanatlarından oluşur.

3

Görsel sanatlar alanıyla ilgili meslekler; görsel sanatlar (resim) öğretmeni,
ressam, heykeltıraş, mimar, moda tasarımcısı, tekstil tasarımcısı, grafiker,
endüstriyel ürün tasarımcısı, fotoğraf sanatçısı, sanat tarihçi, sanat eleştirmeni, küratör, karikatürist, koreograf, arkeolog, seramikçi, cam sanatçısı,
animatör vb.dir.

4

Resim, heykel ve mimari işitsel sanatın dallarıdır.

5

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için fikrî bir çabanın
ürünü olması, sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda
sayılan eser türlerinden birine girmesi gerekmektedir.
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10. Sanat eserinde bulunması gereken nitelikler nelerdir? Yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. “Son Mermi” tablosunda ilk göze çarpan sanatsal elemanlar nelerdir? Açıklayınız.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12. “Son Mermi” eserinde bulunan renk, çizgi, boşluk, doku, biçim gibi sanat elemanlarını yorum ve yargıda bulunmadan açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Sanat eseri inceleme aşamalarından ilki olan ........................................... aşaması sanat eserlerinde göze ilk çarpan unsurdur.
2. Sanat eseri inceleme aşamalarından ikincisi olan ................................................ aşaması, sanatsal düzenleme ögeleri (çizgi, renk, şekil, form, doku, değer, ton) ve ilkeleridir (denge, ritim,
oran, hareket, zıtlık, bütünlük, örüntü).
3. Sanat eseri inceleme aşamalarından üçüncüsü olan ................................................ aşaması,
incelenen sanat eseri hakkındaki düşüncelerin belirtilmesidir.
4. Sanat eseri inceleme aşamalarından dördüncüsü olan ................................................ aşaması
eserin hangi kurama (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci, işlevsel) girdiğinin belirtilmesidir.
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ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Sanat Eleştirisi Ve Estetik
Yönerge
: “Sanat Eseri İnceleme” konusuyla ilgili neler öğrendiğinizi anlamak
için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER

EVET

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.

“Son Mermi” tablosunun niteliklerini açıklarım.

“Son Mermi” tablosu hakkında estetik yargıya varırım.

İnceleme sonunda, sanatçıyı etkileyen kişisel ve toplumsal faktörleri açıklarım.
Özgünlük, yaratıcılık, teklik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer gibi kavramları açıklarım.
Namık İsmail’in “Son Mermi” tablosunda açık-koyu, kompozisyon şeması, renk, leke
gibi plastik elemanları birbirleriyle ilişkilendiririm.
“Son Mermi” tablosunda göze ilk çarpan sanatsal elemanları açıklarım.
Yargı getirmeden “Son Mermi” tablosunda bulunan renk, çizgi, boşluk, doku, biçim
gibi sanat elemanlarını açıklarım.
Sanatsal düzenleme ögelerini (çizgi, renk, şekil, form, doku, değer ve ton) ve ilkelerini
(denge, ritim, oran, hareket, zıtlık, bütünlük ve örüntü) “Son Mermi” tablosu üzerinde
açıklarım.
“Son Mermi” tablosundaki renk, çizgi, form, doku gibi biçimsel elemanların birbirleriyle ilişkisini açıklarım.
“Son Mermi” tablosunun teması nedir? Tablo neyi ifade etmektedir?” gibi soruları
yanıtlarım.
“Son Mermi” tablosunun hangi kurama (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci ve işlevsel) girdiğini betimlerim.
“Son Mermi” tablosunun yorumlamasını yaparım.
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HAYIR

KONTROL LİSTESİ
Sayın Öğretmenim,
Öğrenme alanının işlenişi sırasında yapmış olduğunuz çalışmalara ilişkin aşağıda bir kontrol listesi verilmiştir. Bu çalışmalardan hangilerini uygulayıp uygulayamadığınızı “EVET” ya da
“HAYIR” kutucuklarını işaretleyerek kontrol edebilirsiniz.
EVET

Ders öncesinde kapsamlı bir planlama yaptım.

Öğrencileri, sanatsal uygulama ve alıştırmalara katılmaları konusunda teşvik
ettim.

Amacına ulaşamadığını düşündüğüm çalışmaları tekrar ettim.

Öğrencileri, teorik bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanmaları konusunda motive
ettim.
Öğrencileri, özgün düşünmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade etmeleri konusunda cesaretlendirdim.

Öğrencilere yaptıkları çalışmalara hazırlanmaları için yeterli süre verdim.

Bedensel rahatsızlıkları olan öğrencilerin çalışmalara zorlanmadan katılmaları
için gerekli tedbirleri aldım.
Öğrencilere, yaptıkları çalışmalarını özgürce sunmaları konusunda gerekli
imkânları sağladım.
Öğrencilere, çalışmalar sırasında ve sonrasında farklı fikirlere ve birbirlerine
saygı duymaları konusunda gereken açıklamaları yaptım.
Öğrencilerin çalışmalarını düzenli, tertipli ve estetik bir biçimde zamanında
sunmaları konusunda gerekli olan şeyleri fark etmelerini sağladım.
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HAYIR

2

ÖĞRENME
ALANI

KÜLTÜREL
MİRAS

2.1. MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA I
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“Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için uhrevi, millî,
dinî ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.”

Lev Tolstoy (Lev Tolstoy)

2.1. MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA I
KAZANIMLAR
2.1.1. Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini açıklar.
2.1.2. Müze çeşitlerini açıklar.
2.1.3. Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklar.
2.1.4. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve önemini açıklar.
2.1.5. Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklar.

Görsel 2.1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ
DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

2. ÖĞRENME ALANI

: KÜLTÜREL MİRAS

1. KONU

: MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA I

KAZANIMLAR

: 2.1.1. Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini açıklar.
2.1.2. Müze çeşitlerini açıklar.
2.1.3. Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklar.
2.1.4. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin
değer ve önemini açıklar.
2.1.5. Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklar.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Genel Ağ, fotoğraf makinesi, müzeleri tanıtan çeşitli kitaplar,
broşür, afiş vb.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Gezi-gözlem, sanat eseri inceleme, ön test, son test

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, müzecilikle ilgili çeşitli kitap ve makaleler, müze
broşürleri, afişleri, itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_b/
article/view/1077/1067

DERSE HAZIRLIK

“Müze deyince aklınıza ne geliyor?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
“Bu derste çağdaş müze, müze çeşitleri, sanat galerilerinin; kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer
ve önemini, sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın ne
kadar gerekli ve önemli olduğunu kavrayacaksınız. Tarihsel ve
doğal mirasa duyarlı olmayı öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
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Öğrencilerinizden Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin
gelişimi, müze çeşitleri, müzelerin ve sanat galerilerinin önemi, kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değeri
ve önemini, sanat eserleri ve kültürel değerlerin korunması
konularını araştırmalarını ayrıca çevredeki müze, tarihî yapı
türleri hakkında araştırma yapmalarını, derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.
Öğrencilerinize dersin başında uygulayacağınız “ön
test” ile dersin sonunda uygulayacağınız “son test” evraklarını
çoğaltınız.
Öğrencilerinizden, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihi ve özellikleri ile ilgili araştırma yapmalarını ve
bilgi kâğıdı oluşturmalarını isteyiniz.
Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak formları çoğaltınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Müze düşüncesinin doğuşu, müze çeşitleri, müzelerin işlevleri ve müze ile ilgili yapılmış
tanımlamalar hakkında bilgi vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin tarihsel gelişimi ile ilgili İlk Çağ, Rönesans Dönemi ve
çağdaş sanat dönemleri eserlerine ilişkin resim ve sunu hazırlayınız. Bu konuda görsel malzemelerin yanı sıra Genel Ağ’dan da faydalanabilirsiniz.
Atatürk’ün Türkiye’deki müzeciliğin gelişimine yaptığı katkıların üzerinde durunuz. Öğrencilerinizin konuyla ilgili araştırma yapmalarına önem veriniz.
Müze türleri ve müzelerin işlevleriyle ilgili fotoğraf, sunu gibi görsel malzemeler yardımıyla
her tür müzenin işlevini örneklerle kavratınız (Bu konuda yardımcı öğretim materyallerini sınıfta
veya atölyede hazır bulundurunuz.).
Müze türleri arasındaki farklılıklarla ilgili görsel sunum yaparken Genel Ağ’dan da faydalanabilirsiniz.Türk müzeciliğinin gelişmesinde Osman Hamdi Bey’in çalışmalarını vurgulayınız.
Türkiye’de ve Dünyada Müzeciliğin Gelişimi
Osman Hamdi Bey, 1881 yılında Abdülhamit tarafından Müzeler Müdürlüğüne atanmıştır. İlk iş olarak Osmanlı Devleti topraklarında çıkarılan sanat eserlerinin yurt dışına kaçırılmasını engellemek için 1874’te Asar-ı Atika Nizamnamesi’ne maddeler ekleyerek 1973 yılına kadar
yürürlükte kalan Eski Eserler Tüzüğü’nü hazırlamıştır. Sayısı her geçen gün artan eserler için
yeni bir müze binasının planlarını, mimar Valaury’ye (Valeri) çizdirmiş, 1891 yılında da şimdiki
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adıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin açılışını yapmıştır. Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle
Türk müzeciliği gelişim göstermiştir. 1902’de Konya’da, 1904’te Bursa’da müzeler kurulması
Osman Hamdi Bey’in gayretleriyle gerçekleşmiştir. 1910 yılına kadar Türkiye’de modern müzeciliğin temelleri atılmıştır.
http://akproje.org/madde/320-cumhuriyet-doneminde-muzecilik/

Görsel 2.2: İstanbul Arkeoloji Müzesi

Avrupa’da koleksiyonculuktan müzeciliğe geçiş, bilimsel etkinliklerin doğal sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Koleksiyonların gelişmeleri ve yeniden değerlendirilmeleri, sınıflandırılmaları, belgelendirilmeleri ve korunmalarıyla, kamulaştırılan koleksiyonlarla müzeler
oluşturulmuştur. Çağdaş müzelerin ileriye yönelik eğitsel, araştırıcı, yaratıcı ve yönlendirici
etkinlikleri nedeniyle günümüzde müze, toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve
geleceğini biçimleyecek ögeleri araştıran, toplayan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumu olarak önem kazanmıştır.
Müzeler ve sanat galerileri, toplumun birikimlerini toplayarak, koruyarak, belgeleyerek
uygarlıkların düşünsel ve sanatsal yaratılarına sahip çıkarken, geriye dönük koruyucu görevlerini gerçekleştirmektedir.
Öte taraftan toplumun estetik anlayışının gelişmesi, geçmişin, yaşanan anın ve geleceğin
açıklanması, yorumlanması, belli bir beğeni düzeyine erişilmesi, toplumsal gelişmelerin yönlendirilmesi, halkın eğlenirken öğrenip gelişmesi, zamanın böylelikle değerlendirilmesi nedeniyle,
günümüz sanat galerileri ve müzelerinin amaçları ileriye yönelik nitelikler kazanmaktadır.
Tarihsel Gelişim: Müzelerin kuruluşundan önce değerli nesne ve sanat yapıtları, mağara, mezar, kutsal mekân, tapınak, saray, villa ve kent merkezlerinde dinsel ve nesnel nedenlerle
toplanıp sergilenmiştir. Helenistik Dönem’de mouseionlar kültür merkezleri olarak önem kazanmıştı. MÖ 3. yy.da İskenderiye’de [Alexandria (Aleksandriya), Mısır] I. Ptolemaios (Pıtol-
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mayos) -hükümdarlık dönemi MÖ 323-85- yaptırdığı sarayın bir bölümünü bir bilim ve eğitim
merkezi olarak düzenlemişti. Müze sözcüğü de mousa (müz) -ilham perisi- sözcüğünden türemiş
olan mouseion (müzyon) -ilham perilerinin yeri ya da tapınağı- anlamında kullanılmıştır. Herculaneum’da (Herkulanyum) birkaç koleksiyonun sergilendiği Papyri (Papir) Villası, Rönesans
portre galerilerinin görkemli bir öncüsüydü.
16. yy.da sanatçı, uzman, eleştirmen, aracı ve danışman olarak toplumda önem kazanmış, o zamana değin eski yapıtları toplayan koleksiyoncular, çağın sanatçılarından da yapıtlar
satın almışlardır. Böylelikle bilinçli bir koleksiyonculuk gelişmeye başlamış, sanat yapıtları ve
sanatçılar hakkında bilgi toplamaya gidilmiştir.
Müzecilik, Batı toplumunda koleksiyonların kamulaştırılmasıyla 18. yy.da gerçekleştirilmiştir. 1789’da Medici (Medisi) ailesinin koleksiyonları yeniden düzenlenerek kamulaştırılmıştır. Bu

Görsel 2.3: İstanbul Arkeoloji Müzesi

hareketlerle bilinçlenen halkın haklarını dirençle araması sonucu koleksiyonlar topluma açılmıştır.
Orta Çağ yapıtlarının değerlendirildiği ve 1795’te Alexandre Lenoir’un [Aleksandır
Lenor (1761-1839)] başlattığı Fransız Anıtları Müzesi, daha sonra 1816’da Louvre (Lur)
Müzesi’nin Orta Çağ bölümünün kaynağını oluşturmuştur. 1824’te Londra’da Ulusal Galeri,
1830’da Münih’te Heykel Galerisi, 1852’de St. Petersburg’da (Sen Petersburg) Ermitaj (Ermitaj) Müzesi, 1857’de Londra’da İmalatçılar Müzesi adıyla kurulan ve 1899’da yeni binasına
geçen Victoria ve Albert (Viktorya ve Albert) Müzesi, 1897’de gene Londra’da Tate (Teyt) Galerisi gibi özel koleksiyonların topluma açılmasıyla önce müzeler Avrupa’da yaygınlaşmış, daha
sonra 19 ve 20. yy.da ABD’de gelişmiştir. 19. yy.ın ikinci yarısında ABD, sanat koleksiyonculuğu alanında önemli girişimlerde bulunmuştur. Henry Walters (Henri Valtırs), Andrew Mellon
(Andırev Melın) ve Benjamin Altman (Benyamin Oltmın) gibi Amerikalılar oluşturdukları koleksiyonları müzelere bağışlayarak ya da müzeler kurarak müzeciliğin Yenidünya’da yayılmasına
katkıda bulunmuşlardır.
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Türkiye’deki ve dünyadaki müzeciliğin tarihsel gelişimiyle ilgili araştırmalara önem verilir.
Müze çeşitleri üzerinde durulur, müzelerin koleksiyonları ilgi alanlarına göre sanat, tarih,
bilim, arkeoloji ve öteki müzeler olarak gruplandırılır:
a) Arkeoloji Müzeleri: Arkeolojik zenginlikleri içine alan, binlerce yıllık tarihin maddi kültür belgelerini sergileyen müzelerdir (Görsel 2.2). Arkeoloji müzelerinde arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan binlerce yıllık kalıntılar, eserler sergilenir
(Görsel 2.3).
b) Sanat/Tarih Müzeleri: Uygarlık tarihini yansıtan, tarihsel olduğu kadar kültürel
ve sanatsal birikimleri içeren geniş kapsamlı müzelerdir (ör. İstanbul Arkeoloji Müzesi).
Bunlar, arkeoloji, etnografya ve halk sanatı müzeleri olarak kendi içinde de gruplandırılır.
c) Sanat Müzeleri: Sanat yapıtlarını koleksiyonlarında toplamış müzelerdir. Bunlar
ulusal, yöresel, dönemsel (periyodik), teknik ve gereçlere dayanan sanat müzeleri ve sanatçı
müzeleri olarak ayrılabilir. Ulusal ya da yöresel sanat müzeleri belli bir toplumun olduğu
kadar toplumların sanat birikimlerini de içerir. Dönemsel sanat müzeleri, koleksiyonlarını
belirli bir akımın ya da dönemin sanatında yoğunlaştırır. Teknik ve gereçlere dayanan sanat
müzeleriyse belli teknik ve gereçlerin kullanılarak üretildiği sanat yapıtlarını toplar (ör. İstanbul Halı Müzesi). Sanatçı müzeleri, İspanya’daki Picasso Müzesi gibi ünlü bir sanatçının
yapıtlarından oluşan koleksiyonlara sahip olanlardır.
ç) Tarih Müzeleri: Ülke, yöre, toplum, kişi, akım gibi tarihsel bir değere sahip gelişimi sistemli biçimde inceleyen, açıklayan yazılı ve görsel belgeleri koleksiyonlarında toplar
(ör. İstanbul Tanzimat Müzesi).
d) Bilim Müzeleri: İspanya’daki Geoligia Martorelli’de (Ceolecya Martorelli) olduğu gibi doğa ve fizik bilimlerinin incelendiği müzelerdir. Bu tanımların dışında kalan ve özel
konularda yoğunlaşmış müzeler, ayrı bir grup altında toplanmaktadır.
http://www.gorselsanatlar.org/muzeler-ve-muze-egitimi/muzecilik-ve-tarihsel-gelisim/

Sanat eserlerinin ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli unsurları
olduğunu vurgulayınız. Müzelerin ve sanat galerilerinin önemi, kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değeri ve önemi ile sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemi
üzerinde durunuz. Çevresel imkânlar ölçüsünde öğrencilerinizin, müzeleri ve sanat galerilerini
gezmelerini imkân olmaması durumunda Genel Ağ’dan sınıf ortamında sanal müze ziyaretleri
yapmalarını sağlayınız.
Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelen her türlü eser ile değerler bir ülkenin zenginliği olarak görülür. Bu değerlere gelecek kuşaklar için sahip çıkılması gerektiğine inanıldığından tüm bu değerler bütününe kültürel miras denilmiştir. Sanat eserleri, yapıldığı zamana
ait kültürel bilgileri sonraki kuşaklara aktarması bakımından çok önemlidir. Sanat galerileri,
koleksiyoncular ve müzeler; sanat eserlerinin ve kültürel değerlerin korunması, halk ile buluşturulması gibi görevleri kamu yararına üstlenir.
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Müzeler, günümüzde her yaştan insanın bilgi aldığı kültür kurumu olarak görülmektedir.
Müzeler toplumların kültürel, sosyal, bilimsel, sanatsal geçmişini ve geleceğini inşâ etme adına
çeşitli eserlerin korunduğu ve yaşatıldığı alanlardır. Geleneksel müzecilik daha çok; arama, toplama, koruma, bakım ve sergilemeye dayanırken çağdaş anlamda müzecilik, depo olmaktan öte
bir anlam kazanmıştır. Müzeler; geleneksel müzecilik anlayışının yanında toplumla iletişim hâline
geçen tarih, sanat ve kültür unsurunu en etkin biçimde toplumlara yansıtan mekânlar olmuştur. Kâr
amacı gütmeyen ve devamlılık gösteren hizmet sektörü olan müzelerin halka açılmasıyla somut
kültürel (elle dokunulabilen, görülebilen eserler) mirasın korunması, araştırılması, insanlara tanıtılması ve sergilenmesinin yanı sıra müzeler, eğitim amacı da üstlenmiştir. Toplumla bilgi akışını
sağlayan, insanlara eğlence de sunan mekânlar hâline gelmiştir.
Yakın çevrede bulunan müzeye bir inceleme gezisinin planlanması:
Müzeye gidilecek uygun zamanı belirleyiniz.
Müze ziyaretinin ne kadar süreceğini belirleyiniz.
Müze idaresi ile bağlantı kurunuz.
Çalıştığınız kurumu ve öğrencilerinizin velilerini bilgilendiriniz, gezi yapmak için gerekli
izinleri alınız.
Müze ile ilgili bilgi toplayınız.
Müze ziyareti için araç teminini ve gerekli hazırlıkları yapınız.
Öğrencilerinizi müze ziyareti öncesinde kurallar, yanlarına almaları gereken malzemeler,
giyim vb. konularda bilgilendiriniz.
Seviyeye ve müze ziyaretinin amacına uygun ön test, son test ve çalışma kâğıtlarını
hazırlayınız.
Ders saatleri içinde okul yönetiminden izin alınız. Çalışma yapacağınız müze ve çevresine
öğrencilerinizle birlikte inceleme gezisi yapınız. Öğrencilerinizin; müze ve çevresi ile ilgili inceleme ve gözlemlerde bulunmalarını, gözlem sırasında gerekli gördükleri özellikleri not almalarını,
gezi süresince müze ve çevresinde fotoğraflar çekilmelerini, video kamera ile çekim yapmalarını,
gezilen müzenin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile bugünkü hâlini gösteren fotoğraflarını karşılaştırmalarını, aradaki farkı gözlemelerini ve çekilen video filmi izlemelerini, öğrencilerin gezi
sonrası, gezilen müze ile ilgili izlenim ve görüşlerini arkadaşlarına aktarmalarını, müze ile ilgili
topladıkları bilgi, fotoğraf ve haberleri sınıf gazetesi ve tanıtıcı afiş biçiminde düzenlemelerini,
müze ve çevresinden edindikleri izlenimleri ve kendilerini çok etkileyen bölümleri, sınıfta veya
atölyede arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
“Türkiye’de ve Dünyada Müzeciliğin Gelişimi” konusunda söyleşi yapmak üzere müze uzmanı, eğitimcisi ya da kültür müdürlüğü temsilcilerini okula davet ediniz.
Bir sanat eseri; yapıldığı dönemin özellikleri, el sanatları, sosyal yaşamı, gelenek-görenekleri, kabul görmüş toplum kuralları vb. kavramları barındırır ve yansıtır. Bu sanat eserleri, gelecek
neslin ruhuna geçmişin motiflerini işler ve kültürel devinimin gerçekleşmesini sağlar.
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Müzeler ve sanat galerileri, sanat eserlerini toplama ve korumada çok önemlidir. Sanat eserlerini sergileyerek halkla buluşturur. Böylece kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasına yardımcı olur. Müze ve sanat galerileri, misyonu gereği bir ülkenin kültürel devamlılığı açısından
vazgeçilmezdir.
Öğrencilerinize sanat eserlerinin ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin
oluşmasında önemli unsurlarından olduğunu söyleyiniz. Bu unsurların gelecek nesillerde vatan
sevgisinin oluşmasında önemli bir etken olduğunu vurgulayınız. Ata mirası, sanat eserleri ve
kültürel değerlerin korunmasının, vatan sevgisi ile ilişkisini araştırmalarını ve raporlaştırmalarını
sağlayınız. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyiniz. Kültürel değerlerin
korunmasının gerekliliğiyle ilgili slogan üretmelerini, bu slogan ile vatan sevgisi temalı afiş hazırlayıp sınıf veya atölye ortamında sergilemelerini sağlayınız.
Okulun bulunduğu çevre ve imkânları dikkate alınız. Örnek olarak verilen etkinlikleri aynen
uygulayabilir ya da yeni etkinlikler geliştirebilirsiniz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve
grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ-

dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında

LER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Bi-

HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

rimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı

EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğ-

ETKİNLİKLERİ

rultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226, 227, 228
ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ürün değerlendirme ölçeği örneği EK A2, derecelendirme
ölçeği, ön test ve son test ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla
ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Kültürel Miras ” örenme alanının “Müzelerde İnceleme ve Uygulama
I” konusunda araştırma yapmaları ödev olarak verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

√

Ödev alma konusunda istekli oluşu

√

Ödev hazırlama, ödevi plana yayma ve uygulama başarısı
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç ve gereç toplaması ve kullanması

√

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması

√
√

Kaynak kişiler ve varsa kaynak gruplar ile iletişim kurması
Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

√

Ödevin, yazım kuralları ve dersin özel kurallarına uygun olması

√
√

Düzgün ifade kullanma ve ifadenin anlaşılabilir olması
Ödevin, özenle yapılması ile tertip, temizlik ve estetik görüntüsü

√

Ödevi zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM

28

9
37

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri 40’tır. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 40 üzerinden 37 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100
üzerinden toplam,
40
37
100
x
–––––––––––––––
100x37
x = ––––––––––––––– = 92,50 = 93 puan alabilir.
40

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şekline, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak form ve ölçütler yeniden düzenlenebilir. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı
üzerine yapabilirsiniz.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
2. ÖĞRENME ALANI : Kültürel Miras
KONU
: Müzelerde İnceleme ve Uygulama I
Bu ölçek, “Müzelerde İnceleme ve Uygulama I” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

GÖRSEL SANATLAR

SIRA NO.

ÖĞRENME
ALANI

2. ÖĞRENME ALANI: MÜZE BİLİNCİ

OKUL NO.

KONU

MÜZELERDE İNCELEME VE
UYGULAMA I

BAREM

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

1

Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini
açıklar.

20

2

Müze çeşitlerini açıklar.

20

3

Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklar.

20

4

Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin
değer ve önemini açıklar.

20

5

Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın
önemini açıklar.

20

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN ADI VE
SOYADI

DERS

100

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı
Konu
Beklenen Performans
Puanlama Yöntemi
Süre
Performans Görevinin Konusu
Yönerge

: Kültürel Miras
: Müzelerde İnceleme ve Uygulama I
: Müze, ören yeri, kale vb. inceleme
: Dereceli puanlama anahtarı
: 1 hafta
: Çağdaş Eğitimde Müze Eğitiminin Rolü ve Önemi
: Aşağıdaki formda yer alan ölçütlere göre öğrencilerin
göstermiş oldukları performans düzeyine uygun gelen
puanı kutucuğa yazınız.

Barem: 4 puan (mükemmel), 3 puan (iyi), 2 puan (orta), 1 puan (geliştirilmeli)

TOPLAM PUAN

Ödevini akıcı bir üslupla sundu.

Çeşitli kaynaklardan faydalandı.

Verilen sürede ödevini hazırladı.

Konunun özünü kavradı.

Konusunu günlük hayatla ilişkilendirdi.

Ödev konusunu belirledi.

Anlamadığı konularda sorular sordu.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Çalışmaya karşı istekliydi.

ÖLÇÜTLER

1
2

FORMDAN ALINAN PUANIN 100'LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri
32’dir. Öğrenci bu formdan toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrenci 32 puan üzerinden 24 puan almış
olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
32
24
100
x
______________

100x24
x = ––––––––––––––– = 75 puan alabilir.
32

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÖRNEK 1: ÖN TEST ÖRNEĞİ
Adı ve Soyadı
Okulu 		
Sınıfı 		
Okul No.
Tarih 		

:
:
:
:
:

1. Müze ne demektir?
2. Müzeler niçin yapılır?
3. Daha önce müze gördünüz mü? Gördüyseniz müze nerededir ve müzenin adı nedir?
4. Yaşadığınız şehir merkezinde bir müze var mı?
5. Yaşadığınız şehir merkezinde bir müze varsa bu müzeyi gördünüz mü? Nerede olduğunu
biliyor musunuz?
6. Çevrenizdeki diğer tarihî yapı türlerinden bildiklerinizi yazınız.
7. Sizce bu tarihî yapılar yeterince korunmuş mu?

ÖRNEK 2: SON TEST ÖRNEĞİ
Adı ve Soyadı
Okulu 		
Sınıfı 		
Okul No.
Tarih 		

:
:
:
:
:

1. Müze, yaşadığınız şehrin hangi semtinde ya da mahallesindedir?
2. Müze, kimler tarafından ve ne zaman yapılmıştır?
3. Müze binasının yapımında hangi malzemeler kullanılmıştır?
4. Müzenin sizi en çok etkileyen bölümleri hangileridir?
5. Müzenin bölümleri, günümüzde hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
6. Müze, günümüzde tarihî ve sanatsal önemini koruyor mu? Neden? Nasıl?
7. Müze gezisinde önemli olarak neleri öğrendiniz?
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ÖRNEK 3: BİLGİ KÂĞIDI

Görsel 2.4: Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu (1888-1982) tarafından Türk ulusunun büyük lideri Atatürk yönetiminde 1927 yılında kurulmuştur (Görsel 2.4).
Binanın 1980’de onarılmasının ardından açılan müze, kısa bir sürede modern bir müzenin tüm
özelliklerine sahip bir kuruluş hâline gelmiştir.

Görsel 2.5: Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

Müze, günümüzde kısa bir tarihe sahip olmasına karşın Türk resim ve heykel sanatının
gelişmesinde büyük rol oynayan sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezi olmuştur.
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Türk plastik sanatının oluşum ve gelişim dönemlerini yansıtan sanat eserleri koleksiyonlarının ve bunların sınıflandırmalarının bulunduğu ve bu alandaki boşluğu dolduran plastik sanat
kütüphanesi; devlet, yurt içi, yurt dışı ve de yabancı elçiliklerin bağışları ve yeni satın almalarla
her yıl zenginleştirilmektedir. Müzede bulunan Türk sanatçılarının arşivleri, bu alanda çalışma yapan araştırmacıların ihtiyaçlarına yeterli ölçüde cevap vermektedir. Müzenin sorumluluklarından
biri, sanat eserlerini korumaktır. Bütün koruma önlemlerine karşın eserlerde olabilecek herhangi
bir zarar için müze içinde uzmanlar tarafından oluşturulmuş ayrı bir bölüm yer almaktadır. Binanın 1980’de ve sonraki yıllarda yapılan onarımında hem amatör hem de profesyonel sanatçılara
hizmet veren resim, heykel ve seramik atölyelerinin oluşturulmasına büyük bir önem verilmiştir.
Güvenlik nedeniyle tüm bina kapalı devre televizyon sistemi, ultrasonik alarm ve yangın alarmı
sistemleriyle donatılmıştır. Böylelikle müzenin her kısmı kontrol edilebilmektedir. Halk tarafından talep edilen resim ve orijinal yazı kursları ile Türk süsleme sanatları, seramik ve heykel için
de özel atölyeler müze imkânlarının genişletilmesiyle en kısa zamanda açılacaktır. Uluslararası
kültür antlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de yapılması planlanan resim, heykel, seramik, yazı sanatları ve fotoğraf eserleri özel olarak ayrılan üç galeride sergilenmektedir (Görsel 2.5, 2.6).

Görsel 2.6: Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

Ayrıca müze koleksiyonundan seçilen Türk sanat eserleri de uluslararası antlaşmalar çerçevesinde
yabancı ülkelerde sergilenmektedir. Bu sergilerin yanı sıra kişisel sergiler ve yarışma sergileri,
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen müzenin diğer faaliyetleri arasındadır.
Onarımlar sırasında özgün (orijinal) hâline dönüştürülen tarihî büyük salon; konserler, tiyatro
oyunları ve sinema gösterimleri için kullanılmaktadır. Bu kurum, çağdaş sanat müzelerinin tüm
doğal özelliklerini içermesi, modern kafeteryası, satış mağazaları ve ses düzeniyle halka hizmet
vermesi yönünden eski sanat eserleri için düzenlenen bir sergi sarayının ötesindedir.
http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/devlet-resim-ve-heykel-muzesi
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ÖRNEK 4: GEZİ PLANI ÖRNEĞİ
Okul 				

:

Sınıf 				

:

Ders 				

: Görsel sanatlar (resim)

Gezi Tarihi 			

:

Gidilecek Yer 			

: Müze ve çevresi

Gezinin Süresi 			

:

Gezinin Başlama ve Bitiş Saati :
Gezinin Amaçları 		

:

•

Müzenin tarihî ve kültürel özelliklerini tanımak.

•

Müze hakkında bilgi sahibi olmak.

•

Tarihî eserleri, yerinde araştırma yaparak yorumlayabilmek.

•

Edindiği izlenimleri, özgün sanatsal çalışmalar olarak aktarabilmek.

•

Tarihî çevre bilinci edinmek.

Yapılacak Hazırlıklar, Öğrencilerden İstenecekler:
•

Müze, öğretmen tarafından daha önce gezilecek,

•

Hazırlanan ön test gezi öncesi, öğrenciler tarafından yanıtlanacak,

•

Müze ve gezi kuralları hakkında öğrenciler bilgilendirilecek,

•

Not tutmaları ve eskiz çalışmaları için öğrencilerden kâğıt ve kalem getirmeleri istenecektir.

Geziye Katılacak Kişiler:
Geziye Gidiş ve Dönüşün Nasıl Yapılacağı:
Gezinin Nasıl Değerlendirileceği:
•

Müze ile ilgili hazırlanan sanat eleştirisi soruları yanıtlanacak,

•

Gezi sonrası izlenimler sınıfta anlatılacak,

•

Toplanan bilgiler ve çekilen fotoğraflarla sınıf gazetesi düzenlenecek,

•

Hazırlanan son test, öğrenciler tarafından yanıtlanacaktır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıda verilen ifadelerin başına ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Müzeler ve sanat galerileri toplumun geçmiş birikimlerini toplayarak, koruyarak, belgeleyerek uygarlıkların düşünsel ve sanatsal yaratılarına sahip
çıkarken geriye dönük koruyucu görevlerini gerçekleştirmektedir.

2

Şeker Ahmet Paşa (1841-1907), 1881 yılında Abdülhamit tarafından Müzeler Müdürlüğüne atanmıştır.

3

Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle 1902’de Konya’da, 1904’te Bursa’da
müzeler kurulmuştur.

4

Müzecilik, Batı toplumunda koleksiyonların kamulaştırılmasıyla 15. yy.da
gerçekleştirilmiştir.

5

Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle Türk müzeciliği gelişim göstermiştir. Osman Hamdi Bey’in çalışmaları ile Türkiye’de modern müzeciliğin temelleri
atılmıştır.

2. Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve önemini açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Müzelerin ve sanat galerinin güncel yaşamımıza katkısını açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. Aşağıda verilen bilgileri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Arkeolojik zenginlikleri içine alan, binlerce yıllık tarihin maddi kültür belgelerini
sergileyen müzelerdir. Bu müzelerde, yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan

A) Bilim
Müzeleri

binlerce yıllık kalıntılar ve eserler sergilenir.

Uygarlık tarihini yansıtan, tarihsel olduğu kadar kültürel ve sanatsal birikimleri de

B) Sanat
Müzeleri

içeren geniş kapsamlı müzelerdir

C) Tarih
Müzeleri
Sanat yapıtlarını koleksiyonlarında toplayan müzelerdir.

Ülke, yöre, toplum, kişi, akım gibi tarihsel bir değere sahip olan; gelişimi sistemli
biçimde inceleyen, açıklayan ve yazılı-görsel belgeleri koleksiyonlarında toplayan

Ç) Sanat-Tarih
Müzeleri

müzelerdir.

D) Arkeoloji
İspanya’daki Geoligia Martorelli’de (Ceolecya Martorelli) olduğu gibi doğa ve fizik bilimlerinin incelendiği müzelerdir.
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Müzeleri

ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Kültürel Miras
Yönerge

: “Müzelerde İnceleme ve Uygulama I ” konusuyla ilgili neler öğrendi-

ğinizi anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER

EVET

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.

Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini açıklayabilirim.

Türk müzeciliğinin gelişmesinde Osman Hamdi Bey’in çalışmalarının farkındayım.

Müze çeşitlerini açıklayabilirim.

Müzelerin önemini açıklayabilirim.

Sanat galerilerinin önemini açıklayabilirim.

Çevresel imkânlar ölçüsünde müzeleri ve sanat galerilerini gezerim.

Sanal müze ziyaretleri yaparım.

Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve önemini açıklayabilirim.

Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklayabilirim.

Sanat eserlerinin ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli unsurları
olduğunun farkındayım.
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HAYIR

KONTROL LİSTESİ
Sayın Öğretmenim,
Öğrenme alanının işlenişi sırasında yapmış olduğunuz çalışmalara ilişkin aşağıda bir kontrol listesi verilmiştir. Bu çalışmalardan hangilerini uygulayıp uygulayamadığınızı “EVET” ya da
“HAYIR” kutucuklarını işaretleyerek kontrol edebilirsiniz.
EVET

Ders öncesinde kapsamlı bir planlama yaptım.

Öğrencileri, sanatsal uygulama ve alıştırmalara katılmaları konusunda teşvik
ettim.

Amacına ulaşamadığını düşündüğüm çalışmaları tekrar ettim.

Öğrencileri, teorik bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanmaları konusunda motive
ettim.
Öğrencileri, özgün düşünmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade etmeleri konusunda cesaretlendirdim.

Öğrencilere yaptıkları çalışmalara hazırlanmaları için yeterli süre verdim.

Bedensel rahatsızlıkları olan öğrencilerin çalışmalara zorlanmadan katılmaları
için gerekli tedbirleri aldım.
Öğrencilere, yaptıkları çalışmaları özgürce sunmaları konusunda gerekli imkânları sağladım.
Öğrencilere, çalışmalar sırasında ve sonrasında farklı fikirlere ve birbirlerine
saygı duymaları konusunda gereken açıklamaları yaptım.
Öğrencilerin çalışmalarını düzenli, tertipli ve estetik bir biçimde zamanında
sunmaları konusunda gerekli olan şeyleri fark etmelerini sağladım.
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HAYIR

3

ÖĞRENME
ALANI
GÖRSEL
SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

3.1. NOKTA VE ÇİZGİ
3.2. DOKU

3.3. IŞIK-GÖLGE VE AÇIK-KOYU
3.4. PERSPEKTİF
3.5. DESEN ÇALIŞMALARI I
3.6. RENK
3.7. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI I
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“Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihî bir özelliği de
güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”
Mustafa Kemal Atatürk

3.1. NOKTA VE ÇİZGİ
KAZANIMLAR		
3.1.1. Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat eserleri üzerinden açıklar.
3.1.2. Yüzey üzerinde nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton değerlerinden
oluşan çalışmalar yapar.		
3.1.3. Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta ve çizgi etkisine sahip doğal
ve yapay nesnelerle kompozisyonlar oluşturur.

Görsel 3.1: “Saman Arabası”, 1821, John Constable [Con Kanstıbıl (1776-1837)], 130,2x185,4 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, National Gallery (Neyşınıl Galıriy), Londra, İngiltere
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OKUMA PARÇASI
Yönerge: Okuma parçasının fotokopisini çoğaltıp öğrencilerinize dağıtabilirsiniz.
IŞIKTAN RENGE-RENKTEN IŞIĞA
Işık, resim sanatında rengi bilime taşıyan unsurdur. Çünkü bilimsel buluşlar renkle bağı
nedeniyle ışığı, ressamın ilgi odağı hâline getirmiştir (Görsel 3.1). Bilimdeki tanımıyla “Işık, bir
enerji kaynağından göze gelen ışının elektromanyetik dalgalara dönüşmüş hâlidir.” Renk ise ışığın
bir özelliğidir: “Görülebilen her dalga boyundaki ışık özel bir renk hissinin doğmasına yol açmaktadır. Normal bir insan gözü, dalga boyu 380-760 nm (λ) arasında olan ışığı algılayabilmektedir.”
Sanat dışındaki alanlarda, renk tanımlarının temelinde ışık vardır: “Fiziksel sistemde renk:
Işığın, ölçüler ve rakamlarla geniş bir şekilde incelendiği olaylar topluluğudur. Fizyolojik sistemde renk: Işığın, göz retinası üzerinde ve sinirlerde meydana getirdiği değişimdir. Psikolojik sistemde renk: Çeşitli ışık etkilerinin beyinde uyandırdığı etkilerdir.” Resim sanatında hangi dönem
ve hangi üslup olursa olsun renk, ışıkla ilişki hâlindedir. Bilimsel deneylerde üzerine düşen ışığın
etkisi ile nesnelerin renginin değiştiği gözlemlenmiş, rengin bir duyum olduğu kavranmıştır. Böylece ışığın etkisi dendiğinde resimde açık-koyu değer farkları değil, bir duyum olarak renkler ve
renklerin kroma değerleri kastedilecektir. Bilimin aksine, resimde renk ışığın kaynağıdır. Modern
resimde renk, ışıkla aynı anlamda kullanılmıştır. Başka deyişle her bir rengin ışığa karşılık geldiği, renklerin farklı ışık değerine sahip olduğu anlaşılmıştır.
Batı sanatının renk hakkında evrimi, sanatçıların kendinden önceki ressamlardan etkilenmeleri ya da sadece doğaya çıkmaları ile açıklanamaz. Bu konuda bilimsel verileri de dikkate almak
gerekir. Renk görme ve algılama hakkında tüm bilimsel çalışmalar, rengin bir duyum olarak algılanmasını sanata kazandırmıştır. Johannes Itten’e [Yuhannes İtten (1888-1967)] göre bilim dünyasında kimyasal ve fiziksel olarak analiz edilebilen renk, boya maddesi olarak sanat dünyasında
görüş ve zihinsel algılama ile insanda anlam ve içerik bulmuştur.
Sanatçılar tarih boyunca sağlam biçimlere ulaşmak, kompozisyon ve estetik yapıyı oluşturmak için renk ilişkilerinden yararlanırlar. Bilimsel çalışmalarda bu renk ilişkileri yasalarla
açıklanmıştır. Rengin yapısı, oluşumu, görülmesi, algılanması, anlamlandırılması ve kullanımını
kapsayan çalışmalar fizik, fizyoloji, kimya, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi bilim dalları ile
sanat arasında bilgi alışverişini doğurmuştur. 17. yüzyıldan bugüne geçerliliği hâlâ devam eden
renk teorilerini sanata kazandırmıştır.
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Görsel 3.2: “Kompozisyon VII”, 1913, Wassily Kandinsky (Vasili Kandinski), 198,8x302,5 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Tretyakov Gallery (Tredyekaf Galıriy ), Moskova, Rusya

Çalışmalarını renk odaklı gerçekleştiren ressamlar, renk ilişkilerini Ewald Hering [İvıld
Hering (1834-1918)], Hermann von Helmholtz [Herman fon Helmlotz (1821-1894)] ve Michel-Eugène Chevreul’un [Mişel-İcin Şevrul (1786-1889)] kontrastlık teorilerinden yararlanarak
düzenlediler. Renk karışımlarında optik kuralları uyguladılar. Bu ilkenin sanatçılarca kavranması,
renklerin birbirini etkileme gücünü kullanmalarını sağladı. Bu, istedikleri etkiyi rastlantı ve aramalarla değil bilerek elde edebilecekleri anlamına geliyordu. Sanatçılar bu bilgiler ile renkleri
ekonomik olarak parlak, mat veya en çarpıcı bir biçimde gösterme becerisine erişmişti. Renk
teorilerinin katkıları ile renkleri bir arada kullanmanın uyumu kontrastlık ilişkileri içinde çözümleniyordu.
Önceleri resmin biçimsel ögesi konumunda olan renk, eşyanın veya maddenin bir özelliği
ya da sembolik bir anlam olarak değerlendirilirken renk hakkındaki bilimsel çalışmalar, sanatçının rengi bir duyum olarak algılamasını sağladı. Sanatçının renk pratiklerinde biçimden bağımsızlaşıp salt görsel olana yönelmesinde ve sanatta illüzyonun kırılmasında rol oynadı.
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Görsel 3.3: “3 Kırmızı Mavi ve Sarı ile Kompozisyon”, 1929, Piet Mondrian [Piet Mondriyan (1872-1944)], ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Museum of Modern Art (Müzyum of Modırn Art), New York, ABD

Renk, resmin içerikle ilgili ögesi hâline geldi. 19. yüzyıl sonlarından itibaren sanatçılar,
renk ilişkilerinin başlıca içerik olduğu estetik değerler yarattılar. Renkleri bir düzen içinde konumlandırırken aynı zamanda bilimsel bilginin verilerini, sanatta doğal sonuçlara veya soyuta
ulaşmak için kullandılar (Görsel 3.2, 3.3).
Yrd. Doç. Sevgi AVCI, Bilimsel Renk Bilgisinin Resim Sanatındaki
Yansımaları, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Kış 2014, sayı 11: 53-67
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

1. KONU

: NOKTA-ÇİZGİ

KAZANIMLAR

: 3.1.1. Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat
eserleri üzerinden açıklar.
3.1.2. Yüzey üzerinde nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan çalışmalar yapar.
3.1.3. Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta ve
çizgi etkisine sahip doğal ve yapay nesnelerle kompozisyonlar oluşturur.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, tarama ucu,
flomaster kalem, rapido, rapido mürekkebi, füzen, püskürtme
araçları

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Sanat eseri inceleme, uygulama, anlatım, soru-cevap, gösterip
yaptırma

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, çeşitli sanat eğitimi içerikli kitaplar, temel sanat eğitimi kitapları, Maurice Sérullaz [Marus Serulaz
(1914-1997)]-Empresyonizm kitabı

DERSE HAZIRLIK

“Nokta ve çizgi konusunu açıklamak için nelere dikkat
ederdiniz?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini
öğretim sürecine çekiniz.
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“Bu dersten sonra; nokta ve çizgi ile ilgili çalışmalar
yapacaksınız. Nokta ve çizginin sanatsal düzenlemedeki yerini ve önemini, sanatsal üretme sürecinde sağladığı imkân ve
ilişkileri deneyimleyeceksiniz. Bu deneyimlerinizi, başarılı bir
şekilde kâğıda aktarma becerisine sahip olacaksınız.”gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden sınıfa veya atölyeye doğadan ya da
günlük hayattaki kullanım eşyalarından (vazo, deri, ağaç kabuğu, çam kozalakları, yaprak, taş örnekleri, kumaş, testi,
huni, şişe, top vb.) çeşitli objeler getirmelerini isteyiniz.
Puantilizm (noktacılık) tekniğini başarıyla kullanan
ressamlar arasından Georges Seurat’nın [Corç Söra (18591891)] ve Paul Signac’ın [Pol Signak (1863-1935)] birer noktasal etkili eserlerinin tıpkıbasımını; çizgisel resim alanında
Gustave Courbet’nin [Gustav Kurbe (1819-1877)] “Juliette
Courbet’nin Uyuyan Çocuk Olarak Portresi” adlı çizgisel etkili eserinin tıpkıbasımını, sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Sınıfa veya atölyeye getirilen puantilizm tekniğini başarıyla kullanan ressamlar arasından
Georges Seurat ve Paul Signac’ın birer noktasal etkili eserlerinin tıpkıbasımını; çizgisel resim
alanında Gustave Courbet’nin [Gustav Kurbe (1819-1877)] “Juliette Courbet’nin Uyuyan Çocuk
Olarak Portresi” adlı çizgisel etkili eserinin tıpkıbasımını tahtaya asınız. Bu eserlerde nokta ve çizginin imkânlarının nasıl kullanıldığı hakkında gerekli çözümlemeleri yapınız. Öğrenme-öğretme
sürecini başlatınız
Görsel 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ve 3.8’i öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. Öğrencilerinize, bu
konuda başarılı çalışmalar yapabilmek için bu tür çalışmaların çok iyi gözlemlenmesi, mekânın
ve figürlerin ayrıntılı bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini söyleyiniz. Noktayı, kavramsal olarak iki çizginin kesişim yeri şeklinde tanımlayıp öğrencilerinize anlatınız. Yüzeyde tek noktanın
hareketsiz, durağan olacağını; ikinci noktayla birlikte hareket ve yön kavramı ortaya çıkacağını;
noktaların sıklaşarak koyu değerleri, seyrekleşerek açık değerleri yarattığını; objelere bu şekilde biçim ve form kazandırılacağını söyleyiniz. Georges Seurat’nın “Bir Pazar Öğleden Sonrası”,
Paul Signac’ın “Peyzaj” noktasal etkili eserlerini; çizgisel etkili Gustave Courbet’nin “Juliette
Courbet’nin Uyuyan Çocuk Olarak Portresi” adlı eserinin tıpkıbasım örneklerini öğrencilerinize
inceletiniz. Eserler üzerinde noktasal ve çizgisel etkileri göstererek öğrencilerinizin karşılaştırma
yapmalarını sağlayınız.
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Görsel 3.4: “Marsilya Limanı”, 1905, Paul Signac, 88,9x116,2 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Metropolitan Museum (Metropolitın Müzyum), New York, ABD

Görsel 3.5: “Bir Pazar Öğleden Sonrası”, 1884, Georges Seurat, 70,5x104,1 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Metropolitan Museum, New York, ABD
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Görsel 3.6: “Şiir”, 1940, Joan Miro [Con Miro (1893-1983)], 66x80 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Görsel 3.8: “Cote d’Azur”, 1889, Paul Signac, ?,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Goodwood Koleksiyonu

Görsel 3.7: “Honfleur’da Akşam”, 1886, Georges Seurat,
9,40x7,83 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Museum of Modern Art, New York, ABD

Öğrencilerinizden tarama ucu, kurşun kalem, flomaster kalem, rapido, füzen ve püskürtme
araçlarını kullanmalarını, nokta dokusu olan yüzey üzerine resim kâğıdını koymalarını, sürtme
yöntemiyle alttaki dokusal etkiyi kâğıda geçirmelerini ve farklı noktasal etkiler elde etmelerini
isteyebilirsiniz. “Nokta kavramı, yüzey, boşluk, doluluk, yoğunluk, seyreklik, leke, hacim gibi
kavramlarla bir arada düşünülerek çalışılır. Soyut ve figüratif görüntüler elde edilebilir.” ifadesini
kullanınız. Noktanın büyüyerek şekil etkisi ve yüzeye dönüşebilecek bir dinamizme sahip olduğunu belirtiniz.
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Görsel 3.9: “Atatürk”, 2011, İpar Öztürk (1982-...), 35x50 cm, Kâğıt Üzerine Flomaster Kalem, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.10: “Juliette Courbet’nin Uyuyan Çocuk Olarak Portresi” 1841, Gustave Courbet, ?,
Kâğıt Üzerine Grafit, Orsay Müzyum, Paris, Fransa

Çizgi, doğada olmayan ancak kavramsal olarak var olabilen bir elemandır. Öğrencilerinize
kavramsal olarak çizgiyi, iki nokta arasındaki doğru parçası olarak tarif ediniz. Sanatsal düzenleme ilkelerini (denge, ritim, oran-orantı, hareket, zıtlık, bütünlük, vurgu-etki, örüntü) ve bu ilkelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatınız.
Öğrencilerizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri objeleri model almalarını, model aldıkları
objeler üzerindeki noktasal ve çizgisel oluşumları gözlemlemelerini sağlayınız. Resim kâğıdı üzerine 10x10 cm boyutlarında kareler veya daha farklı geometrik şekiller çizmelerini sağlayınız. Öğrencilerizin objelerin üzerinde yer alan noktasal ve çizgisel oluşumlardan yola çıkarak çizdikleri
geometrik şekillerin içine nokta ile çizginin sık-seyrek ilişkilerine ve sanatsal düzenleme ilkelerine
göre özgün tasarımlar yapmalarını sağlayınız (Görsel 3.11). Tasarımın başlangıcından bitimine
kadar olan süreçte, noktaların tek tek yanyana gelerek bir bütünü oluşturacak şekilde düzenlenmesinin sabır gerektirdiği üzerinde durunuz. Sanatsal çalışmalarda sabırlı olmanın gerekliliği ve
önemini vurgulayan sözler bulmarını ve sınıf veya atölye ortamında arkadaşları ile paylaşmalarını
sağlayınız.
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ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ
Serbest Çizgi, Eğri Çizgi, Kırık Çizgi, Düz Çizgi

Görsel 3.11: Çizgi, Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır, 35x50 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem
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Görsel 3.12: “Kadın Figürü”, ?, Abidin Dino (1913-1993), ?

Görsel 3.13: “Raman”, 2009 , Mustafa Duymaz (1972-...), 200x360 cm, Tuval Üzerine Akrilik-Yağlı Boya, Sanatçı Koleksiyonu, Ankara
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Görsel 3.14: “Gri Ağaç İçin Eskiz”, 1911, Piet Mondrian, 58,4x86,5 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem,
Gemeentemuseum Den Haag (Cemanmüzyum Den Hag), Lahey, Hollanda

Görsel 3.15: “Gri Ağaç”, 1911, Piet Mondrian, 79,7x109,1 cm,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Gemeentemuseum Den Haag, Lahey, Hollanda
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Öğrencilerinizin yaptıkları çalışmaları, konu bitiminde sınıf veya atölye panosunda sergileyiniz. Öğrencilerinize kendi çalışmalarını ve arkadaşlarının çalışmalarını inceletiniz. Çalışmaları
saygı ve dürüstlük çerçevesinde eleştirmelerini ve bu çalışmalara yapıcı önerilerde bulunmalarını
sağlayınız.
Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek öğrencilerin çalışmalarındaki
olumlu yönleri pekiştiriniz.
Öğrencilerinize bir sonraki derse hazırlıklı gelmelerini söyleyiniz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve grafiÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞ-

ğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da dikkate

RENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE

alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında Özel Eğitim

ÖĞRENME HIZINA SAHİP OLAN

Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle

ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleşti-

DEĞERLENDİRME

rilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriter-

ETKİNLİKLERİ

lere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve
kriterler 226, 227, 228 ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme,

DEĞERLENDİRME

EK A1-EK A2 ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinize Georges Seurat’nın “Bir Pazar Öğleden Sonrası”, Paul Signac’ın
“Peyzaj” noktasal etkili eserlerini; çizgisel etkili Gustave Courbet’nin “Juliette Courbet’nin Uyuyan Çocuk Olarak Portresi” adlı eserinin tıpkıbasım örneklerini incelemeleri, doğadan veya günlük
hayattaki kullanım eşyalarından vazo, deri, ağaç kabuğu, çam kozalakları, yaprak, taş örnekleri,
kumaş, testi, huni, şişe vb. objeler üzerindeki noktasal ve çizgisel oluşumları gözlemlemeleri, objelerin üzerindeki noktasal ve çizgisel oluşumlardan hareketle resim kâğıdı üzerine çizilen 10x10
cm boyutlarındaki kareler veya daha farklı geometrik şekiller içerisine nokta ve çizgi ile özgün
yüzey tasarımları yapmaları ödevi veriniz.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Nokta ve çizgi konusunu çalışmaya istekli oluşu
Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat eserleri üzerinden
açıklaması
Yüzey üzerinde nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan çalışmalar yapması

√
√

Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta ve çizgi etkisine sahip
doğal ve yapay nesnelerle kompozisyonlar oluşturması

√

Öğrencinin puantilizm tekniğini başarıyla kullanan ressamlar arasından
Georges Seurat ve Paul Signac’ın puantilist (noktacı) eserlerinden birer
tane seçerek eserlerin tıpkıbasımlarını sınıfa getirmesi

√

Kaynak eserleri inceleyip onlardan yararlanması

√

Çizgisel etkili Gustave Courbet’nin “Juliette Courbet’nin Uyuyan Çocuk
Olarak Portresi” adlı tıpkıbasım eserini incelemesi

√

Çalışmasının sanatsal düzenleme ilkelerine uygun olması, tertip ve temizliği, estetik görüntüsü, çalışmasını özenle yapması

√
√

Çalışmasını zamanında paspartulu teslim etmesi
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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20

12
32

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 9 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan
değeri 36’dır. Öğrenci bu formdan toplam 9x4=36 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 36 üzerinden 32 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci
100 üzerinden toplam,
36
32
100
x
–––––––––––––––
100 x 32
x = –––––––––––––––– = 88,88= 89 puan alabilir.
36

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen
kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Nokta-Çizgi

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Nokta-Çizgi” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Nokta-Çizgi
Bu ölçek, “Nokta-Çizgi” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

NOKTA-ÇİZGİ

BAREM

PSİKOMOTOR ALAN

BİLİŞSEL
ALAN

ÖLÇÜTLER

DUYUŞSAL ALAN

1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat
eserleri üzerinden açıklar.

20

Yüzey üzerinde nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan çalışmalar yapar.

30

Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta
ve çizgi etkisine sahip doğal ve yapay nesnelerle
kompozisyonlar oluşturur.

30

Çalışmaları zamanında bitirir.

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10

TOPLAM
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100

“Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki bilimin gerektirdiği
şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur.”
Mustafa Kemal Atatürk

3.2. DOKU
KAZANIMLAR
3.2.1. Her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu ifade eder.
3.2.2. Doku çeşitlerini tanır.
3.2.3. Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı açıklar.
3.2.4. Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanır.
3.2.5. Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini görsel dokuya dönüştürür.

Görsel 3.16: “Erik, İncir, Ekmek ve Kaplarla Natürmort”, 1760-1770, Luis Egidio Meléndez [ Luiz Edidiyo Melendez (1716-1780)],
35×48 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Museo Nacional del Prado (Müzyo Nasyonal del Prado), Madrid, İspanya
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

2. KONU

: DOKU

KAZANIMLAR

: 3.2.1. Her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu ifade
eder.
3.2.2. Doku çeşitlerini tanır.
3.2.3. Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı açıklar.
3.2.4. Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanır.
3.2.5. Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini görsel
dokuya dönüştürür.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, tarama ucu,
flomaster kalem, rapido, füzen, püskürtme araçları, sulu boya
veya guaj boya, fırçalar, su kabı, pastel boya, çeşitli doğal ve
yapay objeler (deri, ağaç kabuğu, çam kozalakları, taş örnekleri, kumaş vb.), doku etkileri belirgin resim ve fotoğraflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Sanat eseri inceleme, gösterip yaptırma, uygulama

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, temel sanat eğitimi kitapları, doğal ve yapay objeler, öğretmen ve öğrenci

DERSE HAZIRLIK

“Doku özellikleri belirgin bir objeyi etkili bir şekilde
resmetmek için nelere dikkat ederdiniz?” gibi sorular sorarak
öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
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“ Doğa etütleriyle ilgili özgün bir çalışma yapacaksınız.
Bu dersten sonra belirgin doku özellikleri taşıyan obje seçmeyi, seçilen objenin farklı doku özelliklerini leke değerleriyle
kâğıt yüzeyine başarılı bir şekilde aktarmayı, bu tür çalışmaların iyi bir gözlem gücü gerektirdiğini, bu konuda başarı sağlamak için gözlediğiniz doku özelliklerinin özgün bir şekilde
resmedilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden, sınıfa veya atölyeye dokunsal ve
görsel doku arasında karşılaştırma yapabilecekleri çeşitli doğal ve yapay objeleri (deri, ağaç kabuğu, çam kozalakları, taş
örnekleri, kumaş vb.), doku etkileri belirgin resim ve fotoğrafları getirmelerini isteyiniz. Doku örneklerini içeren bir koleksiyon yapmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Öğrencilerinize dokunun çeşitleri, özellikleri ve sanatsal üretme süreçlerinde ne kadar önemli olduğu konusunda bilgi vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Doku çeşitleri ve nesneler üzerinden çözümleme, çalışma yapmadan önce hiçbir görsel aracıya başvurmadan üç leke (açık-orta-koyu) ve farklılıklarının araştırılmasını ve ilişkilerini içerir.
Denemelerde lavi tekniği ile çalışılması daha uygundur. Önce nemlendirilmiş bir kâğıt üzerine
sulandırılmış çini mürekkebi damlatmak yoluyla değişik, zengin leke değerleri elde ederek işe
başlanır. Bu teknik, öğrenciye siyah beyazla doku zevkini en kolay aşılayan yöntemlerden biridir.
Öğrencilerinize “Rastlantısal olarak elde ettiğiniz leke değerleri, görsel doku belleğinizi geliştirip zenginleştirecek, gelecekte her tür resimsel çalışmanız ve biçimsel çözümlemelerinizde
size yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullanınız. Bu rastlantısal çalışmanın amacını öğrencilerinize
açıklayınız. Hatta bu çalışmayı, bir çeşit oyun veya yarışma havasına dönüştürerek öğrencileriniz
için ilgi çekici, merak uyandırıcı hâle getiriniz.
Görsel doku, dokunsal doku, doğal doku, yapay doku hakkında bilgi veriniz. Verdiğiniz bilgileri, öğrencilerinizin okula veya atölyeye getirdikleri objeler üzerinden değerlendirmelerini ve
objelerdeki dokusal yapıları incelemelerini sağlayınız.
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Öğrencilerinizden sınıfa veya atölyeye getirdikleri çeşitli doğal ve yapay objelere (deri,
ağaç kabuğu, çam kozalakları, taş örnekleri, kumaş vb.) dokunmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin;
dokunma duyularıyla algıladıkları sert, yumuşak, pürüzlü, kaygan, düz vb. yüzeylerde dokunsal
dokuları hissetmelerini; doku etkileri belirgin resimler ve fotoğrafları inceleyerek algıladıkları dokunun da görsel doku olduğunu fark etmelerini; dokunsal ve görsel doku arasında karşılaştırma
yapmalarını sağlayınız (Görsel 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22).

Görsel 3.17: Yılan Derisi

Görsel 3.18: Yaprak

Görsel 3.19: Bal Peteği

Görsel 3.20: Tavus Kuşu

Görsel 3.21: Ağaç Gövdesi

Görsel 3.22: Ayçiçeği
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Öğrencilerinizden çevrelerindeki, dokulu yüzeyleri olan doğal ve yapay objeleri (çeşitli yapay eşyalar, yün, ağaç yaprakları, ağaç kabukları, ceviz, sarımsak, portakal, limon vs.) toplamalarını isteyiniz. Bir büyüteç yardımıyla, toplanan nesnelere bakarak gözlem yaptırınız. Öğrencilerinizin, bu nesnelerden ilginç buldukları dokulu yüzeylere mürekkep veya guaj boya sürmelerini,
malzeme baskı tekniği ile kâğıt üzerinde doku etkisiyle lekesel düzenlemeler yapmalarını sağlayınız.
Sonrasında doku özellikleri etkili olan doğal ve yapay birer obje seçiniz. Öğrencilerinize
doğal ve yapay objelerin kurşun kalem ile ayrı ayrı etütlerini yaptırınız. Öğrencilerinizin çizimlerinde doku, ışık-gölge, oran-orantı gibi temel sanatsal değerleri göz önünde bulundurmalarını
(Görsel 3.23); oluşturdukları makro doku araştırmasının birim tekrarlarıyla sulu boya veya guaj
boya kullanarak özgün yüzey düzenlemeleri yapmalarını sağlayınız.

Görsel 3.23: “Altı Yastık”, 1493, Albrecht Dürer [Albet Dürer (1471-1528)], ?,
Kalem ve Kahverengi Mürekkep, Metropolitan Museum, New York, ABD
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Görsel 3.24: “Yıldızlı Gece”, 1889, Vincent Van Gogh [Vinsınt Van Goh (1853-1890)],
74x92 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Museum of Modern Art, New York, ABD

Görsel 3.25: “Yükselen Yıldız” 1931, Paul Klee [Pol Kli (1879-1940)], ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Fundació Joan Miró (Fündesyo Con Miro), Barcelona, İspanya

138

Görsel 3.26: “Çiy Damlası”, 1948, M.C. Escher [Eşer (1898-1972)],
24,5x17,9 cm, Mezzotint, Gemeentemuseum Den Haag,
Lahey, Hollanda

Görsel 3.27: “Üç Küre II”, 1946, M.C. Escher, 463x269 cm, Mezzotint,
Gemeentemuseum Den Haag, Lahey, Hollanda

Görsel 3.28: “Kontrast”, 1950, M.C. Escher, ?, Litografi,
Gemeentemuseum Den Haag, Lahey, Hollanda
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Öğrencilerinizle birlikte beyaz tutkalı yüzey üzerine akıtarak ya da damlatarak dökünüz.
Döktüğünüz tutkalı, yüzeyde olduğu gibi bırakarak ya da tutkalın üzerinde çeşitli araçlarla (kalem,
çatal, tarak vb.) izler çıkararak dokusal etkiler yaratınız. Tutkallı yüzey kuruduktan sonra yüzeyi,
sulu boya veya guaj boya ile koyu renklerle boyayınız. Boyanan yüzeyin yüksekte kalan kısımlarını ıslak bir bez ile fazla bastırmadan siliniz. Doku etkisini belirgin hâle getirerek çalışmayı tamamlayınız. Kâğıt üzerine yapılan çalışmalar, paspartulanarak sergilenebileceği gibi büyük yüzeylere
yapılan çalışmalar, çeşitli etkinliklerde dekor olarak kullanılabilir.
Bu çalışmaların sonunda öğrencilerinize “Gelecekte yapacağınız sanat eserlerinde dokunun
sağladığı plastik imkânları, kendi sanat felsefeniz doğrultusunda rahat ve bilinçli bir şekilde kullanabilirsiniz.” ifadesini kullanınız. Bu konuyu destekleyecek sanat eserlerinden örnekler gösteriniz
(Görsel 3.29, 3.30, 3.31).

Görsel 3.29: Doku

Görsel 3.30: “Kompozisyon”, 1996, Abdullah Kılıç (1968-...), 80x120 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Prof. Dr. Mehmet Tuncel Koleksiyonu
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Görsel 3.31: ”Geleceğin Manzaraları”, 2011, Ünsal Kınıklı (1939-...), 100x150 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, AÜ Yunus Emre Kampüsü, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir

Öğrencilerinizin yaptıkları çalışmaları, konu bitiminde atölye panosunda sergileyiniz. Öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını saygı çerçevesinde incelemelerini, eleştirmelerini ve bu
çalışmalar için önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Arkadaşlarının çalışmaları hakkında eleştiri
yaparken, öneride bulunurken, başkalarının kendilerine nasıl davranmasını istiyorlarsa o şekilde
davranmaları gerektiğini öğrencilerinize söyleyiniz. Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi
de ekleyerek çalışmanın olumlu yönlerini pekiştiriniz. Öğrencilerinize bir sonraki derse hazırlıklı
gelmelerini söyleyiniz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve
grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ-

dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında

LER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Biri-

HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

mi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı ha-

EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

zırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrul-

ETKİNLİKLERİ

tusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme
yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226, 227, 228 ve 229.
sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme EK A1-EK A2

DEĞERLENDİRME

ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanının, “Doku” konusunda çalışma yapması görevi verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Doku konusunda çalışma yapmaya istekli olması

√

Her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu ifade etmesi

√

Doku çeşitlerini tanıması

√

Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı açıklaması
Sınıfa veya atölyeye, dokunsal ve görsel doku arasında karşılaştırma yapabileceği çeşitli doğal ve yapay objeler (deri, ağaç kabuğu, çam kozalakları,
taş örnekleri, kumaş vb.) getirmesi

√

Sınıfa veya atölyeye doku etkileri belirgin resim ve fotoğraflar getirmesi

√

Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanması

√

Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini, görsel dokuya dönüştürmesi

√

Çalışmasını özenle yapması ve çalışmanın tertip, temizlik ile estetik görüntüsünün sanatsal düzenleme ilkelerine uygun olması

√
√

Çalışmayı zamanında teslim etmesi
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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24

6

2
32

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......

ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri 40’tır. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 40 üzerinden 32 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100
üzerinden toplam,
40
32
100
x
–––––––––––––––
100 x 32
x= –––––––––––––––– = 80 puan alabilir.
40

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Doku

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Doku” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Doku
Bu ölçek, “Doku” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

DOKU

BAREM

PSİKOMOTOR ALAN

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

DUYUŞSAL ALAN

1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

Her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu ifade eder.

10

Doku çeşitlerini tanır.

10

Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı açıklar.

10

Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanır.

25

Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini, görsel
dokuya dönüştürür.

25

Çalışmaları zamanında bitirir.

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10

TOPLAM
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100

“Resim göze seslenir. Ruhun penceresi de gözdür.”

Leodardo da Vinci

3.3. IŞIK-GÖLGE VE AÇIK-KOYU
KAZANIMLAR		
3.3.1. Işığın objelerin görünüşünde oluşturduğu leke etkisini örneklerle açıklar.
3.3.2. Işığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin nasıl oluştuğunu resimler üzerinde
açıklar.
3.3.3. Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri kullanarak hacim etkisi oluşturur.

Görsel 3.32: “Bahçede Okuyan Bir Adam”, 1865-1870, Honoré Daumier [Honır
Domiye (1808-1879)], Kalem ve Mürekkep Siyah Tebeşir ve Suluboya,
31,5x24,5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, ABD
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

3. KONU

: IŞIK-GÖLGE VE AÇIK-KOYU

KAZANIMLAR

: 3.3.1. Işığın, objelerin görünüşünde oluşturduğu leke etkisini
örneklerle açıklar.
3.3.2. Işığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin nasıl oluştuğunu resimler üzerinde açıklar.
3.3.3. Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri kullanarak hacim etkisi oluşturur.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, tarama ucu,
flomaster kalem, rapido, füzen, püskürtme araçları

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Gezi-inceleme, sanat eseri inceleme, ön test, son test, uygulama, resim kâğıdı, pastel boya, sulu boya, guaj boya tekniği

KAYNAKLAR

: Öğretmen, öğrenci, Genel Ağ, çeşitli temel sanat eğitimi kitapları, Hüseyin Kılıçkan-Resim Bilgisi kitabı

DERSE HAZIRLIK

“Işık-gölge ve açık-koyu özellikleri taşıyan bir objeyi,
etkili bir şekilde resmetmek için nelere dikkat ederdiniz?” gibi
sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine
çekiniz.
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“Bu dersten sonra ışık-gölge ve açık-koyu zıtlık (kontrast) etkilerini kullanarak özgün ve etkili çalışmalar yapmayı,
ışık-gölge ve açık-koyu zıtlık özellikleri taşıyan obje görüntüsü seçmeyi, seçilen objenin farklı ışık-gölge ve açık-koyu zıtlık (kontrast) özelliklerini leke değerleriyle başarılı bir şekilde kâğıda aktarmayı, bu tür çalışmaların iyi bir gözlem gücü
gerektirdiğini, bu konuda başarı sağlamak için gözlediğiniz
ışık-gölge ve açık-koyu zıtlık (kontrast) özelliklerinin çok iyi
ve tam bir konsantrasyonla özgün bir şekilde resmedilmesi
gerektiğini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden; ışık-gölge etkileri belirgin olan Van
Gogh’un “Patates Yiyenler”, Rembrandt’ın [Rembrant (16061669)] “Dr.Tulp’un Anatomi Dersi” ile Johannes Vermeer’ın
[Yohannes Vermiır (1632-1675)] “Mektup Okuyan Kadın”
adlı eserlerinin tıpkıbasımlarını sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz. Ayrıca sınıfa veya atölyeye çeşitli doğal objeler, el feneri, günlük hayatta kullanılan eşyalar getirmelerini
de isteyniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri çeşitli doğal objeleri, el fenerini ve günlük
hayatta kullanılan eşyaları kullanarak masa üzerinde bir düzenleme yapınız. Öğrencilerinizle birlikte ışığın farklı büyüklükte objeler üzerinde oluşturduğu ışık-gölge ve açık-koyu kontrast (zıtlık)
etkilerini inceleyiniz (Görsel 3.33). Öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Masa üzerinde çeşitli objelerden oluşturduğunuz düzenlemeye, tek bir yönden ışık veriniz.
Öğrencilerinizin, ışık-gölge ve açık-koyu kavramlarını objeler üzerinde canlı olarak gözlemlemelerini sağlayınız.
“Objeler üzerinde oluşan ışık-gölge etkileri nelerdir? Açık-orta-koyu ton değerlerini görüyor
musunuz? Objelerin form özelliklerini fark ettiniz mi? Gölgeler nasıl şekillendi?” gibi sorular sorunuz. Öğrencilerinizin ışığın objeler üzerinde yarattığı etkiyi fark etmelerini sağlayınız.
Ayrıca öğrencilerinizden evde karanlık bir ortamda cisimler üzerine fener tutmalarını, oluşan değerleri gözlemlemelerini ve öğrencilerinizin gözlem sonucunda öğrendiklerini yazmalarını
isteyiniz.
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Görsel 3.33: Doğal Objeler Üzerinde Işığın Etkisi

Öğrencilerinizin objeler üzerinde yaptıkları incelemede edindikleri bilgiler doğrultusunda
ışık-gölge etkileri belirgin olan Van Gogh’un “Patates Yiyenler” (Görsel 3.34), Rembrand’ın “Dr.
Tulp’un Anatomi Dersi” (Görsel 3.35) ile Johannes Vermeer’ın “Resim Alegorisi” (Görsel 3.36)
adlı eserlerinin tıpkıbasımlarını, sınıfta veya atölyede görebilecekleri bir yere asınız.
Öğrencilerinize resimlelerle (Görsel 3.34, 3.35 ve 3.36) ilgili aşağıdaki soruları yöneltiniz.
Işık-gölge ve açık-orta-koyu değerlerin resimlerdeki etkilerine ilişkin sorulara, öğrencilerinizle
cevap arayınız.
• Işık nereden geliyor?
• Eserde açık-orta-koyu ton değerlerini gösteriniz.
• Figürler ve objeler üzerindeki ışığın etkisi nasıldır?
• Mekân içindeki ışık-gölge etkileri nasıl verilmiştir?
Bu incelemeden sonra öğrencilerinizin açık-orta-koyu değerlerden oluşan ton çubuğunu,
kara kalem ile resim kâğıdına çalışmalarını sağlayınız.
Daha sonra sınıfa veya atölyeye getirilen objelerden biri veya birkaçını seçiniz. Öğrencilerinize resim kâğıdının alt bölümüne ışık-gölge, açık-koyu kontrastlığı (zıtlığı) belirgin etüt çalışmaları yaptırınız.

22cm
cm

22
cm
22cm

5 5cm
cm
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Görsel 3.34: “Patates Yiyenler”, 1885, Vincent van Gogh, 82x114 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Van Gogh Museum (Van Goh Müzyum), Amsterdam, Hollanda

Görsel 3.35: “Dr.Tulp’un Anatomi Dersi”, 1632, Rembrandt, 216,5x169,5 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Mauritshuis [Moriçvis (Kraliyet Resim Galerisi)], Lahey, Hollanda
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Görsel 3.36: “Resim Alegorisi”, 1668, Johannes Vermeer, 120x100 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Kunts Historisches Museum Wien (Kants Hestoricis Müzyum Vin), Viyana, Avusturya
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Öğrencilerinizin ışığın tek bir yönden geldiğini varsaymalarını, oluşacak değerleri kara kalem tekniği ile çizdikleri formlar üzerine uygulamalarını, bu çalışmalar ile açık-orta-koyu değerleri kullanarak şekillere hacim verilebileceği sonucuna ulaşmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizin çalışmalarını, konu bitiminde sınıf veya atölye panosunda sergileyiniz. Serginin hazırlık ve sunum aşamalarında öğrencilerinize uygun sorumluluklar veriniz. Öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını incelemelerini, eleştirmelerini ve bu çalışmalara önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek çalışmanın olumlu
yönlerini pekiştiriniz. Öğrencilerinize bir sonraki derse hazırlıklı gelmelerini söyleyiniz.

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme
gayret ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da dikkate alınız. Bu öğrenciler için

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER
VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DE-

eğitim öğretim yılı başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız.

ĞERLENDİRME

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultu-

ETKİNLİKLERİ

sunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler
226, 227, 228 ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme EK A1-

DEĞERLENDİRME

EK A2 ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanının “Işık-Gölge ve
Açık-Koyu” konusunda çalışma yapmaları görevi verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Işık-gölge ve açık-koyu konusunda çalışmaya istekli olması
Işığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin nasıl oluştuğunu resimler üzerinde açıklaması
Işık-gölge etkileri belirgin olan Van Gogh’un “Patates Yiyenler”, Rembrand’ın “Dr.Tulp’un Anatomi Dersi” ile Johannes Vermeer’ın “Resim Alegorisi” adlı eserlerinin tıpkıbasımlarını sınıfa veya atölyeye getirmesi

√
√

Sınıfa veya atölyeye el feneri ve çeşitli objeler getirmesi ve bunları kullanması

√

Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri kullanarak hacim etkisi oluşturması

√

Çalışmanın ışık-gölge, açık-koyu ilkelerine uygun olması

√

Çalışmanın sanatsal düzenleme ilkelerine uygun olması

√

Çalışmanın özenle yapılması ve tertip, temizlik ile estetik görüntüsü

√

Çalışmasını zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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24

6

2
32

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 9 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri
36’dır. Öğrenci bu formdan toplam 9x4 = 36 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı puanın
belirlenmesi için öğrenci örneğin 36 üzerinden 32 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
36
32
100
x
–––––––––––––––
100 x 32
x = –––––––––––––––– = 88,88 = 89 puan alabilir.
36

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Işık-Gölge ve Açık-Koyu

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Işık-Gölge ve Açık-Koyu ” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Işık-Gölge ve Açık-Koyu
Bu ölçek, “Işık-Gölge ve Açık-Koyu ” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

IŞIK-GÖLGE VE AÇIK-KOYU

BAREM

DUYUŞSAL
ALAN

PSİKOMOTOR ALAN

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

Işığın, objelerin görünüşünde oluşturduğu leke
etkisini örneklerle açıklar.

10

10
Işığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin nasıl
oluştuğunu resimler üzerinde açıklar.

10

25
Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri
kullanarak hacim etkisi oluşturur.
25

Çalışmaları zamanında bitirir.

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

“Resim, kelimesiz bir şiirdir.”

Horatius (Horatyus)

3.4. PERSPEKTİF
KAZANIMLAR
3.4.1. Çevresindeki objeler ve mekânlardaki perspektif görünümleri algılar.
3.4.2. Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve sanat eserlerinden örnekler verir.
3.4.3. Çalışmalarında tek ve çift kaçışlı perspektif uygular.
3.4.4. Çalışmalarında renk perspektifini uygular.

Görsel 3.37: “Gölgeli Bir Cadde”, 1774, Jean Honoré Fragonard [Cin Honır Fireginor
(1732-1806)], Siyah Tebeşir, Fırça ve Yıkama, 45,5x34,7 cm,
Musée du Petit Palais (Müzi dü Peti Pale), Paris
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

4. KONU

: PERSPEKTİF

KAZANIMLAR

: 3.4.1. Çevresindeki obje ve mekânlardaki perspektif görünümleri algılar.
3.4.2. Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve sanat
eserlerinden örnekler verir.
3.4.3. Çalışmalarında tek ve çift kaçışlı perspektifi uygular.
3.4.4. Çalışmalarında renk perspektifini uygular.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı (50x35), silgi, T cetveli, gönye ve ölçülü cetvel, yumuşak-sivri uçlu kurşun kalem (HB, B,2B), kalemtıraş, silgi, bant, sulu boya veya guaj boya, fırçalar, su kabı,
pastel boya, yaşadığı şehrin sokak ve evleri ile ilgili fotoğraf
ya da resimler (bunlardan biri veya birkaçı), Sadettin Çağlarca-Perspektif Resim ve Gölge Çizimi kitabı

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Gezi-inceleme, anlatım, soru-cevap, sanat eseri inceleme, uygulama

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, Sadettin Çağlarca-Perspektif Çizim Tekniği kitabı,
çeşitli sanat kitapları
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DERSE HAZIRLIK

“Perspektif görüntüsü belirgin iç-dış mekân çalışmasını
etkili bir şekilde resmetmek için nelere dikkat ederdiniz?”gibi
sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine
çekiniz.
“Bu dersten sonra perspektif görüntüsü belirgin iç-dış
mekân görüntüsü seçmeyi, seçilen mekânın tek kaçışlı-çift kaçışlı ve perspektif özelliklerini çizgi değerleriyle başarılı bir
şekilde kâğıda aktarmayı, bu tür çalışmaların iyi bir gözlem
gücü gerektirdiğini, bu konuda başarı sağlamak için gözlemlediğiniz mekânın-objenin perspektif özelliklerini iyi bir şekilde
resmetmek gerektiğini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden yaşadıkları şehrin sokaklarının ve evlerinin bulunduğu fotoğrafları var ise röprodüksiyonları, sınıfa
veya atölyeye getirmelerini isteyiniz. Yaşadıkları şehrin tarihî
sokaklarının ve evlerinin geçmişi ve mimari özellikleri ile ilgili bilgi toplamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri, yaşadıkları şehrin cadde ve sokakları ile
evlerinin iç görünüş fotoğraflarını var ise röprodüksiyonlarını tahtaya asınız. Perspektif etkilerini
öğrencilerinizle birlikte çözümlemek üzere öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Bu görev ile öğrencilerin davranışlarının sorumluluklarını alabilmelerini sağlayınız.
Tarihî bir sokak ya da evde yaşayan öğrencileriniz var ise öğrencilerinizden yaşadıkları sokağın ya da evin özelliklerini anlatmalarını isteyiniz.
Sınıf veya atölye içinde bulunan masa, sıra vb. eşyaları, tek kaçışlı perspektif kurallarına
göre öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. Öğrencilerinizin okul bahçesinde ya da okulun bulunduğu sokak veya cadde içinde bulunan elektrik direklerini incelemelerini sağlayınız.
Binaların ya da ağaçların gözden uzaklaştıkça küçük ölçülerde, göze yakınlaştıkça normal
ölçülerinde göründüğünü fark ettiriniz. Sokak ya da caddenin ortasında durunuz. Yolun, kaldırımların, elektrik direklerinin ve binaların yere paralel çizgilerinin ileride ufuk çizgisi üzerinde,
kaçış noktasında birleştiğini öğrencilere kavratınız. Konuyu, Genel Ağ üzerinden de örneklerle
anlatınız.
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“Perspektif, iki boyutlu ortamda üçüncü boyut (derinlik) yanılsaması vermek için kullanılan
tekniktir. Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimdir (Görsel 3.38). Perspektif resimler;
mimaride tasarlanan binaların iç ve dış görünüşlerinin çiziminde, mobilya çizimlerinde ve güzel
sanatlar alanlarında uygulanmaktadır. Doğada bulunduğumuz noktaya yakın yerlerdeki varlıklar
gözümüze gerçek boyut ve renkleriyle açık, net olarak görünür. Bulunduğumuz noktadan uzaklaştıkça aynı varlıkların boyutları küçülür, renkleri de soluklaşmış görünür. Gözdeki bu algılama
olayının çizim ve renk olarak betimlenmesine perspektif denir.” ifadesini kullanınız. Perspektif
çeşitleri hakkında bilgi veriniz.

Görsel 3.38: “Atina Hür Düşünce Okulu” 1509-1511, Raffaello Sanzio [Rafael Sanzio (1483-1520)], 500x770 cm,
Fresk, Apostolik Sarayı, Signatura Odası Doğu Duvarı, Musei Vaticani (Museyi Vadikani ), Vatikan

Perspektif çeşitleri iki bölüme ayrılır:
1. Çizgi Perspektifi (Paralel Perspektif): Paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir. Mekân ve içindeki nesneler aynı görüş noktasından bakılarak çizilir. Bu bakış açısında
nesneler, bakış noktasından uzaklığına göre gerçek boyutundan daha büyük ya da daha küçük görünür. Bakış noktası, kaçış noktası ufuk çizgisinden yola çıkılarak yapılır (Görsel 3.39, 3.40, 3.41,
3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46). Çizgi perspektifi üçe ayrılır:
1. Tek kaçışlı perspektif
2. İki kaçışlı perspektif
3. Üç kaçışlı perspektif
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Kaçış Noktası

Ufuk Çizgisi
Kaçan Çizgiler

Görsel 3.39: Tek Kaçışlı Perspektif

Görsel 3.40: Tek Kaçışlı Perspektif
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Görsel 3.41: İç Mekân Perspektifi

Görsel 3.42: “Etten Yolu”, 1881, Vincent Van Gogh, 39,4x57,8 cm, Tebeşir, Kalem, Pastel, Sulu Boya, Robert Lehman Koleksiyonu
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Ufuk Çizgisi

Görsel 3.43: İki Kaçışlı Perspektif

Görsel 3.44: “Artan ve Azalan”, 1960, MC Escher, 35,56x28,57 cm, Litografi,
Herakleidon Art Museum (Herıklaydın Art Müzyum), Atina, Yunanistan.
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Kaçış Noktası

Kaçan Çizgiler

Kaçış Noktası

Kaçan Çizgiler

Görsel 3.45: “Trinquetaille Merdivenleri”, 1888, Vincent Van
Gogh, 92x73 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon

Görsel 3.46: “Avenue Montmajour Üzerindeki Demiryolu Köprüsü”, 1888, Vincent Van Gogh,
73x92 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.47: Peyzaj, Renk Perspektifi

2. Hava Perspektifi (Renk Perspektifi): Atmosfer katmanlarının renkler ve biçimler üzerinde oluşturduğu yoğunluk nedeni ile uzakların daha silik, yakınların daha net görünmesi durumuna hava perspektifi denir. Renklerdeki solukluğun sebebi göz ile cisim arasındaki hava katmanıdır. Bu nedenle renkler gözümüze yakın mesafelerde belirgin, uzaklaştıkça daha soluk görünür.
Renklerin yakın planda kromatik (renkli), uzak planda giderek akromatikleşmesi (renksizleşmesi)
durumuna da renk perspektifi denir (Görsel 3.47, 3.48, 3.49).

Görsel 3.48: “Parsel”, 2014, Mustafa Duymaz, 99x197 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Murat Balkan Koleksiyonu
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Görsel 3.49: “Bulutların Üzerinde Yolculuk”, 1818, Caspar David Friedrich [Kespır Deyvit Frederik (1774-1840)], 98,4x74,8 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Kunsthalle Hamburg (Kanstiyıl Hembörg), Hamburg, Almanya
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Görsel 3.50: “Middelharnis Yolu”, 1689, Meindert Hobbema [Meindırt Hobima (1638-1709), 104x141 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
National Gallery (Neyşinıl Galıriy), Londra, İngiltere

Merkezî Perspektif: Nesneleri, bulunulan yere göre ve göründükleri şekilde çizme tekniğidir. Merkezî perspektif; çizimi yapılacak cisme bakış açısına göre tek kaçış, iki kaçış ve üç kaçış
noktalı perspektif olmak üzere üç bölümden oluşur. Merkezî perspektif tekniğine göre çizilmiş
resimler insan gözünün, çevresindeki cisimleri gördüğü duruma çok benzer. Örneğin tren raylarına rayların tam karşısından bakıldığında gerçekte genişlikleri ve ara mesafeleri aynıdır fakat tren
rayları bizden uzaklaştıkça raylar küçülüyormuş ve bir noktada birleşiyormuş gibi görünür (Görsel
3.50, 3.51, 3.52).
Çizgi ve renk perspektifine çevrenizden ve sanat eserlerinden örnekler gösteriniz. Sınıfa
veya atölyeye getirdiğiniz M. Hobbema’nın “Middelharnis Yolu”, Leonardo Da Vinci’nin [Leonardo Da Vinsi (1452-1519)] “Mona Lisa”, Jan van Eyck’ın [Cen ven Ayk (1390-1441)] “Arnolfinin Düğünü”, Caspar David Friedrich’in “Sisler Üzerinde Walker” adlı eserlerini öğrencilerinizle
birlikte inceleyiniz. Eserleri, çizgi-renk (hava) perspektifinin kullanılışı ve resimdeki etkileri açısından değerlendiriniz.
Öğrencilerinizden okulun bahçe, koridor, merdiven, bahçe duvarı vb. bölümlerinin değişik
açılardan görünüşünü gözlemlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinize, bu görünümlerin nasıl algılandığı ile ilgili sorular sorunuz. Öğrencilerinizin karşılaştırma yapmalarını sağlayınız.
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Görsel 3.51: “Mona Lisa”, 1503, Leonardo Da Vinci, 77x53 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Louvre Museum (Luv Müzyum), Paris, Fransa

“Yakındaki varlıklar ile uzaktaki varlıklar arasında görünüm farkı nedir?
Yakındaki renkler ile uzaktaki renklerin canlılıklarını aynı mı görüyorsunuz?” gibi ifadeler
kullanınız. Öğrencilerinizden soruları cevaplamalarını isteyiniz.
Daha sonra öğrencilerinizin; okulun gözlemlenen bölümlerinden kısa süreli, kara kalem eskiz çalışması yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize tek kaçışlı ve iki kaçışlı perspektif ilkelerine uygun görünümlerin yer aldığı
çalışma kâğıtlarını dağıtınız. Bu çalışmaları incelemelerini sağlayınız.
Daha sonra öğrencilerinizin dikdörtgen prizma ve dairesel karakterli formların göz seviyesinde, göz seviyesinin üstünde ve altında, tek kaçışlı ve iki kaçışlı perspektif ilkelerine uygun
görünümlerini çizmelerini sağlayınız.
Öğrencilerinizin getirdikleri tarihî sokaklar ve evlerle ilgili fotoğraflardan veya röprodüksiyonlardan perspektif özellikleri belirgin olanları seçmelerini isteyiniz.
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Görsel 3.52: “Jerome”, 1514, Albrecht Dürer, 24,9x18,9 cm, Gravür,
Albertina Museum (Albertina Müzyum), Viyana, Avusturya

Seçtikleri fotoğrafları ya da röprodüksiyonu, resim kâğıdına perspektif kurallarına uygun
olarak aktarıp tamamlamalarını sağlayınız.
Renklendirme çalışmalarına geçmeden önce sulu boya ve pastel boya tekniği hakkında öğrencilerinizin daha önce edindikleri bilgileri tekrar ediniz. Çalışmalarında tek kaçışlı ve çift kaçışlı
perspektif çizmelerini isteyiniz (Görsel 3.52). Öğrencilerinize, perspektif kurallarına uygun olarak iç ve dış mekân çizimleri yaptırınız. Çalışmalarda renk perspektifinin uygulanmasını sağlayınız.
Perspektif ilkelerinden yola çıkarak öğrencilerinize;
Odaya bakışınız hangi noktadandır?
Eşyalar ufuk düzleminin neresindedir?
Eserde renkler nasıl kullanılmıştır?
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Eşyalar arasında uzak-yakın ilişkisi nasıl kurgulanmıştır? gibi sorular sorunuz. Öğrencilerinizden soruları cevaplamalarını isteyiniz.
İncelemeler sonucunda öğrencilerinizden, perspektif ilkelerine uygun olarak kendi yatak
odaları veya oturma odalarının çizimlerini yapmalarını isteyiniz.
Ders dışında, öğrencilerinizle birlikte yaşanılan şehrin sokak veya caddelerinden birine inceleme gezisi yapınız. Öğrencilerinizden perspektif görünümü belirgin sokak, cadde, alan ve yapıların fotoğraflarını çekmelerini ya da eskizlerini çizmelerini isteyiniz.
Gezi sonrasında öğrencilerinizin;
1. aşamada, fotoğraf ya da eskizlerdeki görünümlerin aynısını perspektif ilkelerine uygun
olarak resim kâğıdına çizmelerini,
2. aşamada, aynı mekânlarda olmasını düşündükleri değişiklikler ve eklentilerle yeni tasarımlar üreterek perspektif ilkelerine uygun çizimler yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizden kurşun kalemle çizdikleri görünümleri sulu boya ya da pastel boya ile
renklendirmelerini isteyiniz.
Öğrencilerinizin saygı çeçevesinde birbirlerinin çalışmalarını incelemelerini, eleştirmelerini
ve bu çalışmalara önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek çalışmanın olumlu yönlerini pekiştiriniz. Öğrencilerinize bir sonraki derse hazırlıklı gelmelerini söyleyiniz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme
hızlarını da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER

öğretim yılı başında Özel Eğitim Değerlendirme Ku-

VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SA-

rulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Birey-

HİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE

selleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Birey-

DEĞERLENDİRME

selleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda

ETKİNLİKLERİ

hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme
yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226, 227, 228
ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme, EK A1-

DEĞERLENDİRME

EK A2 ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” Öğrenme alanının “Perspektif” konusunda çalışma yapmaları görevi verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Perspektif konusunda çalışmaya istekli oluşu
Çalışma yapmak için gerekli bilgi, belge, araç gereç toplaması ve bunları
kullanması
Yaşadığı şehrin tarihî sokak ve evlerinin, geçmişi ve mimari özellikleri ile
ilgili görseller derlemesi

√
√

Yaşadığı şehrin sokak ve evlerinin fotoğraf, resim ya da röprodüksiyonlarını sınıfa veya atölyeye getirmesi

√

Çevresindeki objelerle sınıfa veya atölyeye getirdiği fotoğraf, resim ve
röprodüksiyondaki mekânların perspektif görünümlerini algılaması
Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve sanat eserlerinden örnekler vermesi

√
√

Çalışmalarında, tek kaçışlı ve çift kaçışlı perspektif çizim tekniğini uygulaması

√

Çalışmalarında renk perspektifini uygulaması

√

Perspektif kurallarına uygun olarak iç ve dış mekân çizimleri yapması

√

Çalışmanın tertip, temizlik ve estetik görüntüsü ile sanatsal düzenleme ilkelerine ve perspektif kurallarına uyması

√
√

Ödevini zamanında teslim etmesi
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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16

12

6
34

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 11 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri 40’tır. Öğrenci bu formdan toplam 11x4 = 44 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 44 üzerinden 34 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100
üzerinden toplam,
44
34
100
x
–––––––––––––––
100x34
x = ––––––––––––––– = 72,27 = 72 puan alabilir.
44
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Perspektif

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Perspektif” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Perspektif
Bu ölçek, “Perspektif” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

PERSPEKTİF

BAREM

PSİKOMOTOR ALAN

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

DUYUŞSAL ALAN

1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

Çevresindeki objeleri ve mekânlardaki perspektif
görünümleri algılar.

10

Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve sanat
eserlerinden örnekler verir.

5

Çalışmalarında tek kaçışlı perspektifi uygular.

25

Çalışmalarında çift kaçışlı perspektifi uygular.

25

Çalışmalarında renk perspektifini uygular.

25

Çalışmaları zamanında bitirir.

5

Temiz ve düzenli çalışır.

5

TOPLAM
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100

“Resim yaptıkça desen ilerler.”

Paul Cézanne

3.5. DESEN ÇALIŞMALARI I
KAZANIMLAR
3.5.1. Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanır.
3.5.2. Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanır.
3.5.3. Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygular.
3.5.4. Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

Görsel 3.53: “İlk Adımlar”, 1858-1866, Jean François Millet [Jon Fıransuva Mile (1814-1875), Kâğıt Üzerine Siyah Tebeşir ve Pastel
Boya, 29,5x45,9 cm, Cleveland Museum of Art (Kılevlınd Müzyum of Art), Cleveland, ABD
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

5. KONU

: DESEN ÇALIŞMALARI 1

KAZANIMLAR

: 3.5.1. Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanır.
3.5.2. Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini
kullanır.
3.5.3. Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygular.
3.5.4. Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini
uygular.

SINIF

:9

SÜRE

: 20 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, füzen, fırça,
mürekkepli kalemler gibi farklı çizim araç gereci

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Gezi-inceleme, sanat eseri inceleme, uygulama

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, çeşitli temel sanat eğitimi kitapları, usta sanatçıların desen çalışması örnekleri

DERSE HAZIRLIK

“Resimsel özellikler taşıyan bir objeyi etkili bir şekilde
resmetmek için nelere dikkat ederdiniz?” gibi sorular sorarak
öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
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Bu dersten sonra kendinize özgü farklı bir desen çizmeyi, çizeceğiniz modeli seçmeyi, seçtiğiniz modelin ölçü ve
oranını, ışık-gölge ve açık-koyu değerlerini, perspektifini ve
sanatsal düzenleme ilkelerini başarılı bir şekilde kâğıda aktarmayı, desen çalışmalarında başarı sağlamak için modelin çok
iyi gözlemlenmesi gerektiğini, gözlenen modelin özelliklerinin çizgi ve lekeyle özgün bir şekilde resmedilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi
motive ediniz.
Daha sonra öğrencilerinizden sınıfa veya atölyeye ünlü
sanatçıların desen çalışması örneklerini, günlük yaşamda kullanılan objeleri (testi, huni, vazo, şişe, top, kumaş, çeşitli kutular vb.), resim kâğıdı, resim kalemi (H-HB-2B-4B), silgi
getirmelerini isteyerek öğrencilerinizde sorumluluk bilincinin
gelişimine yardımcı olunuz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme
sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri ünlü sanatçıların desenlerini tahtaya asınız.
Öğrencilerinizle birlikte çizgi ve leke etkileri ile ilgili çözümleme yapınız. Öğrenme-öğretme sürecini başlatınız. Desen incelemesinden sonra desenin tanımını yapınız. Desen çeşitleri hakkında
öğrencilerinize bilgi veriniz. “Desen çizmek; görme, algılama, ayıklama ve belirleme eylemidir.”
ifadesini kullanınız. “Nasıl görürüz, nasıl algılarız ve nasıl çizeriz?” gibi sorulara öğrencilerinizin
cevap vermelerini isteyiniz.
Desen: Modelin biçim ve hacminin renkli ya da renksiz, en yalın çizgi ve lekelerle ifade
edilmesidir. Görülen ya da hayal edilen bir nesnenin, bir konunun, bir kavramın çizgi ve lekeyle
anlatılmasıdır (Görsel 3.54, 3.55, 3.56). Herhangi bir konunun, bir objenin, bir düşünce veye kavramın çizgisel veya lekesel anlatımla resim yüzeyine belirlenmesidir.
Desen ön hazırlık yapmadan görsel algı, duygu, sezgi ve gözlem yoluyla doğadan ya da hayalden görüntüleri, renk kaygısı taşımadan, çizgi veya leke imkânlarını kullanarak resim yüzeyine
aktarma eylemidir.
Bazı usta sanatçılardan desen tanımları:
Desen; formun-biçimin ya da tabiatın kendisi değil, formu veya tabiatı
görüş ve yorumlayış tarzıdır.
Edgar Degas
Desen; seçmek, ayıklamak, tabiatın özünü göstermektir.
Henri Matisse
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Görsel 3.54: “Edouard Manet Portresi”, 1866-1868, Edgar Degas, 40x25,5 cm, Kara Kalem Portre,
Orsay Museum (Orsay Müzyum), Paris, Fransa

175

Görsel 3.55: “Kemancı”, 1878-1879, Edgar Degas, 39,1x29,8 cm,
Tebeşir ile Arttırılmış Füzen, Metropolitan Art Museum, New York, ABD
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Görsel 3.56: “At” 1615-18, Peter Paul Rubens [Pitı Pol Rubens (1577-1640), ?,
Siyah, beyaz ve kırmızı tebeşir, Albertina Museum, Viyana, Avusturya
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Deseni Oluşturan Başlıca Ögeler: Yerleştirme, çizgi, leke, denge, hareket-yön,
oran-orantı-ölçü, derinlik-uzaklık, hacim ve üsluptur.
Desen Çeşitleri
Çizgiyle Desen: Çizginin verdiği imkânlarla yapılan desendir.
Lekeyle Desen: Leke etkisiyle yapılan desendir.
Ton Değerleriyle Desen: Açık, orta ve koyu değerleri ile hacim oluşturmayı amaçlayan;
oran, anatomi, perspektif, ışık-gölge gibi temel ögelerle yapılan desendir.
Oran-Orantı: Nesnelerin kendi içinde ölçülendirilmesidir. Kompozisyonu oluşturan parçaların birbiri içinde ölçülendirilmesi ve parçalar arasındaki kıyaslama ilişkisidir.
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri objelerin üzerine el feneri, projektör gibi
yapay bir ışığı belli bir noktadan tutunuz. Işığın nesneler üzerindeki etkisini (açık-koyu-orta değerler) öğrencilerinize kavratınız (Görsel 3.57, 3.58).

Görsel 3.57: Işık-Gölge

Görsel 3.58: Ton Çubuğu (Degrade)
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Görsel 3.59: “Bir Görevlinin Arka Görünüşü”, 1860, Adolf Friedrich Erdmann von Menzel
[Edolf Firedrih Erdmın von Menzıl (1815-1905), ?, Kâğıt Üzerine Tebeşir, Albertina Museum, Viyana, Avusturya
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Görsel 3.60: “At ve Binici Deseni”, 1481, ?, Leonardo da Vinci, Etüt, ?
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Görsel 3.61: “Bir Fil”, 1637, Rembrandt, 23,3x35,4 cm, Kara Kalem, Albertina Museum, Viyana, Avusturya

Öğrencilerinizin görsel 3.54, 3.55, 3.56, 3.59, 3.60 ve 3.61’de verilen eserlerde ölçü ve oranı, perspektif görünümü, ışık-gölge etkilerini ve sanatçıların desen üsluplarını gözlemlemelerini
ve bu konularda daha önce öğrendikleriyle ilişkilendirmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizin her
birinin sınıfa veya atölyeye getirdikleri objeleri objelerin ölçü-oranına, ışık-gölgesine dikkat ederek açık-orta-koyu değerleri kara kalem tekniği ile çizmelerini sağlayınız.
Öğrencilerin sınıfa veya atölyeye getirdikleri günlük yaşamda kullanılan objelerden uygun
bir düzenleme (natürmort) hazırlamalarını sağlayınız. Düzenlemeyi hazırlarken sanatsal düzenleme ilkelerinin (bütünlük, ritim, oran, denge, hareket, zıtlık, örüntü ve vurgu) dikkate alınması gerektiğini ve bunların neler olduğunu öğrencilerinize fark ettiriniz. Öğrencilerinizle hazırladığınız
düzenlemeyi öğrencilerinizin kâğıda aktarmaları sırasında bütünü görerek kompozisyonun en ve
boyunun ölçülerini almalarını sağlayınız. Çizime başlamalarını isteyiniz. Sonrasında parçalar arasındaki kıyaslamalı oran-orantıyı, uygulamalı olarak öğrencilerinize kavratınız. Objeler çizilirken
objeler arasında ilişki kurmak için basit geometrik formlardan yararlanılacağını uygulamalı olarak
gösteriniz. Öğrencilerinizin hazırladığınız düzenlemede bulunan objelerin birbirine olan oranına,
açık-orta-koyu değerlerine ve perspektifine dikkat etmelerini sağlayınız.
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Desen çizimi sırasında el-göz-beyin koordinasyonu sağlanmasının yanı sıra ölçü ve oranın
da kullanılması, gözlenen modelin kâğıda aktarılmasında önemli bir unsurdur (Görsel 3.62, 3.63).

Görsel 3.62: Ölçü Alma

Görsel 3.63: Desen, 2006, İpar Öztürk, 50x70 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem
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Görsel 3.64: “Ellerin İncelemesi”, 1506, Albrecht Dürer, 207x185 mm, Fırça-Gri ve Siyah Mürekkep, Kâğıt Üzerinde Gri Yıkama,
Germanisches National Museum (Cörminişıs Neyşinıl Müzyum), Nuremberg, Almanya
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Görsel 3.65: “Mercan Kolye ile Nicolas Rubens”, 1619, Peter Paul Rubens, 25,2x20,2 cm, Kâğıt Üzerine Tebeşir,
Albertina Museum, Viyana
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Öğrencilerinize başarılı bir desen çalışması yapabilmek için çevrede var olan nesneleri gözlemlemenin, bütünü görmenin, bütün içinde objeleri algılamanın, dikkatli bir gözlem ve el-gözbeyin koordinasyonun gerekliliğini fark ettiriniz.
Öğrencilerinizin natürmort çalışmalarını tamamlandıktan sonra elin anatomik yapısını incelemelerini ve parmakların elin genel yapısına oranını gözlemlemelerini sağlayınız. Kendilerinin
ya da arkadaşlarının ellerini model almalarını, işlevsel hâllerini (objeyi tutan, alet kullanan, işaret
eden vb.) kara kalem tekniği ile çizgisel ve lekesel olarak çizmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizin
desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygulayıp uygulamadığını, çalışmalar sırasında kontrol ediniz.

Görsel 3.66: “İki Eli ve İki Kolu”, 1884-85, Vincent Van Gogh, ?, Kâğıt Üzerine Füzen, Van Gogh Museum, Amsterdam, Hollanda

Öğrencilerin siyah-beyaz arasındaki ton geçiş (degrade) değerlerini görebilmeleri için ton
çubuğunu tahtaya asınız.
Öğrencilerinizin yapılan çalışmaları incelemelerini;
Desenin başlıca aracı olan çizgiyi kullanarak çeşitli yöntem ve tekniklerle üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu yüzey üzerine aktarılabildiği,
Ancak desen çiziminde başarılı olabilmek için iyi çizim yapabilmenin tek başına yeterli
olmadığı,
Konuyu gözlemleme, deseni sanatsal biçimlendirme ilkeleri doğrultusunda oluşturma,
oran-orantı kurabilme ve estetik kaygıyla kişisel duyarlılık katılması gerektiği,
Perspektif kurallarını uygulayabilmenin gerekli olduğu yargısına ulaşmalarını sağlayınız
(Görsel 3.68).
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Görsel 3.67: “Küpeli Kız”, 1750, François Boucher [Fırançıs Boçhe (1703-1770), ?,
Kâğıt Üzerine Tebeşir, Albertina Museum, Viyana
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Görsel 3.68: “Üsküdar’da Sokak’’, 1900 Civarları, Hoca Ali Rıza (1858-1930), ?, Kara Kalem, ?
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Görsel 3.69: “Genç Tavşan”, 1502, Albrecht Dürer, 25x2,5 mm, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, Albertina Museum, Viyana, Avusturya
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Öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını incelemelerini, eleştirmelerini ve bu çalışmalara
önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek çalışmanın olumlu yönlerini pekiştiriniz.
Öğrencilerinize bir sonraki derse hazırlıklı gelmelerini söyleyiniz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve
grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ-

dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında

LER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Biri-

HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

mi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı ha-

EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

zırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrul-

ETKİNLİKLERİ

tusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme
yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226, 227, 228 ve 229.
sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme, EK A1-EK A2
ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” Öğrenme alanının “Desen Çalışmaları I” konusunda çalışma yapması görevi verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Desen çalışmaları konusunda çalışmaya istekli olması

Sınıfa veya atölyeye, usta sanatçılardan desen çalışmaları örnekleri getirmesi

Desen çalışması sırasında el-göz-beyin koordinasyonunu sağlaması

√
√
√

Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanması

√

Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanması

Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygulaması

√

Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygulaması

√

Desen çalışmasını özenle yapması, tertip ile temizlik ve estetik bir sunum
yapması

√

Desen çalışmasını zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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24

6

2
32

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......

ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 9 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri
36’dır. Öğrenci bu formdan toplam 9x4 = 36 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı puanın
belirlenmesi için öğrenci örneğin 36 üzerinden 32 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
36
32
100
x
–––––––––––––––
100 x 32
x = –––––––––––––––– = 88,88 = 89 puan alabilir.
36
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Desen Çalışmaları I

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Desen Çalışmaları I” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Desen Çalışmaları I
Bu ölçek, “Desen Çalışmaları I” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

DESEN ÇALIŞMALARI 1

BAREM

DUYUŞSAL
ALAN

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanır.

20

Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanır.

20

Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygular.

20

Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini
uygular.

20

Çalışmaları zamanında bitirir

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

“Renk, zenginliğini kazandıkça biçim de olgunluğunu bulur.”

Paul Cézanne

3.6. RENK
KAZANIMLAR
3.6.1. Rengin oluşumunu açıklar.
3.6.2. Işık-renk ve boya-renk ayrımını yapar.
3.6.3. Renk çemberinden yararlanarak renk uyumlarını açıklar.
3.6.4. Sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt eder.
3.6.5. Görsel sanat çalışmalarında renk uyumları ve zıtlıkları kullanır.

Görsel 3.70: “Antwerp Yakınlarındaki Sahil”, 1906, Georges Braque [Jorç Brok (1882-1963)], 60 x 81 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Solomon R. Guggenheim Museum (Salımın Guginhaym Müzyum), New York, ABD
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

6. KONU

: RENK

KAZANIMLAR

: 3.6.1. Rengin oluşumunu açıklar.
3.6.2. Işık-renk ve boya-renk ayrımını yapar.
3.6.3. Renk çemberinden yararlanarak renk uyumlarını açıklar.
3.6.4. Sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt
eder.
3.6.5. Görsel sanat çalışmalarında renk uyumlarını ve zıtlıkları
kullanır.

SINIF

:9

SÜRE

: 4 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, guaj boya, sulu
boya, yağlı boya, akrilik boya, tuval, su kabı, palet

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Gösterip yaptırma, soru-cevap

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, M. Parramon Jose (Parimın Cos)-Resimde Renk ve
Uygulanışı kitabı, Sadettin Çağlarca-Renk ve Armoni Kuralları kitabı, çeşitli sanat içerikli kitaplar

DERSE HAZIRLIK

“Gün ışığı hangi renklerin bir araya gelmesinden oluşur?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim
sürecine çekiniz.
“Bu dersten sonra ışık-renk ve boya-renk kavramlarını
tanımlamayı, renk uyumlarını ve vurguyu ayırt etmeyi, görsel
sanat çalışmalarında renk uyumları ve zıtlıkları kâğıda aktarmayı, bu tür çalışmaların iyi bir gözlem gücü gerektirdiğini,
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bu konuda başarı sağlamak için dikkate aldığınız renk prensiplerinin özgün bir şekilde uygulanması gerektiğini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden sınıfa veya atölyeye üç adet el feneri;
mavi, kırmızı, yeşil renkte şeffaf defter yüzü ve yağlı boya
veya guaj boya takımı getirmelerini isteyiniz.
Ayrıca öğrencilerinizden, sınıfa veya atölyeye Piet
Mondrian’ın (Piet Mondriyan) ve Kazimir Maleviç’in [Kazımır Maleviç (1878-1935)] “Otoportre”, Van Gogh’un “Gece
Cafe Teras”, Hoca Ali Rıza’nın “Türk Evleri” ve Süleyman
Seyyid’in (1842-1913) “Natürmort” eserlerinin röprodüksiyonunu (tıpkıbasımını) getirmelerini de isteyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Rengin oluşumu, ışık-renk ve boya-renk uyumları, vurgu, renk çemberi, sanat eserlerindeki
renk uyumları ve zıtlıkları hakkında kısa bilgiler vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Beyaz olan gün ışığının kristal bir prizmadan geçirilmesi sonucunda tayf renklerinin (gökkuşağı renkleri) elde edildiğini belirtiniz.
Öğrencilerinize “Renk, göz ile anlaşılan bir ışık tesiridir. Işığın eşya üzerine çarpması ile
yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine renk denir. Renkli resim
yapmak tesadüflere bağlı bir eylem değildir. Renk konusu başlı başına bir bilimdir. İyi bir resim
yapmak, desen ve renk kurallarını tanımaktan geçer.” diyerek renk konusuna giriş yapınız.
Işık-Renk Prensibi

Prizma

Görsel 3.71: Renk Tayfı

Beyaz ışığın ışık prizmasından geçmesiyle oluşan renkli ışık demetine ışık tayfı denir
(Görsel 3.71).
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Sınıfın veya atölyenin perdelerini kapatınız. Karanlık bir ortam oluşturunuz. Öğrencilerin getirdiği el fenerlerinin her birine bir renk gelecek şekilde şeffaf defter yüzleri geçiriniz. El fenerlerini
yakınız. Mavi, kırmızı ve yeşil ışık elde ediniz. Üç rengi, siyah bir yüzeye yansıtarak çakıştırınız.
Böylece beyaz renk elde ediniz. Öğrencilerinizin ışık-renk prensibinde, ana renklerin birleşmesinin
beyaz rengi verdiğini gözlemlemelerini ve konuyu kavramalarını sağlayınız (Görsel 3.72).

Görsel 3.72: Işık-renk prensibi,
komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Mavi

Magenta
kır

Cyan

Beyaz

mı

zı

Kırmızı

sar

ı

Sarı

Yeşil

Görsel 3.73: Işık-renk prensibi, komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Işığın Ana Renkleri: Yeşil, mavi, kırmızı
Ara Renkleri: Kırmızı ışık+Yeşil ışık = Sarı ışık
Kırmızı ışık+Mavi ışık = Magenta ışık
Yeşil ışık+Mavi ışık = Cyan ışık
Yeşil ışık+Mavi ışık+Kırmızı ışık = Beyaz ışık
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri boya takımından üç ana rengi (lemon-sarı,
scarlet-kırmızı, ultramarine-mavi), beyaz bir yüzeyde eşit oranda karıştırınız. Üç ana rengin karışımının boya-renk prensibinde koyu griyi (siyah), ışık-renk prensibinde ise beyazı oluşturduğunu
öğrencilerinize gösteriniz (Görsel 3.73).
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Öğrencilerinizin 12’li renk çemberi uygulaması yapmalarını, boya-renk ilişkilerini kavramalarını sağlayınız.
Boya-Renk Prensibi
Ana Renkler: Sarı, kırmızı, mavi
Ara Renkler: Turuncu, Mor, Yeşil
Sarı+Kırmızı = Turuncu
Mavi+Kırmızı = Mor
Sarı+Mavi = Turuncu
Sarı+Kırmızı+Mavi = Koyu gri (siyah)

Görsel 3.74: Boya (pigment)-renk prensibi, komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 3.75: 12’li renk çemberi
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Sıcak Renkler

Soğuk Renkler

Nötr Renkler
Görsel 3.76: Sıcak-soğuk-nötr renk ayrıştırması

Görsel 3.77: Ton çubuğu, komisyon tarafından hazırlanmıştır.
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Öğrencilerinize renk kontrastlıkları ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapınız.
• Yedili Renk Kontrastlıkları
Yalın Renk Kontrastı: Renkleri birbiriyle karıştırmadan bir yüzey oluşturma çabasıdır.
Yedi renk karışımının en basitidir. Yalın renk en güçlü olarak sarı, kırmızı, mavi ile anlatılır ve bu
renklerden uzaklaştıkça etkisinin gücü azalır. Katkısız, yalın hâldeki renklerin açık ve koyu değerleri de bu uyumda kullanılabilir (Görsel 3.78).

Görsel 3.78: Yalın renk kontrastı, komisyon tarafından hazırlanmıştır

Açık-Koyu Renk Kontrastı: Ton değer olarak açık ve koyu niteliklere sahip renklerin,
yan yana getirilmesiyle elde edilen renk etkisiyle bir yüzey oluşturma çabasıdır. Kullanılan bütün
renkler, açık ya da koyu olmak üzere iki değerde bulunur. Açık değerdeki renk ile koyu değerdeki
renk yan yana getirildiğinde renklerin değerleri ortaya çıkar. Yani açık renk, daha açık; koyu renk,
daha koyu görünür. Buna açık-koyu renk kontrastı denir (Görsel 3.79).

Görsel 3.79: Açık-koyu renk kontrastı, komisyon tarafından
hazırlanmıştır.
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Soğuk-Sıcak Renk Kontrastı: Sıcak ve soğuk renkleri kullanarak yapılan uyumdur. Sıcak
ve soğuk renklerin verdiği etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır (Görsel 3.80).

Görsel 3.80: Soğuk-sıcak renk kontrastı, komisyon
tarafından hazırlanmıştır.

Tamamlayıcı (Komplementer) Renk Kontrastı: Renk çemberi üzerindeki tamamlayıcı
renklerle yapılır. Bu renkler, çemberde tam karşılıklı düşen renklerdir. Renk çemberindeki karşılıklı renkler, birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Örneğin sarı ile mor, kırmızı ile yeşil, mavi ile turuncu.
Bir rengin yaptığı etki, tam karşıtı olan renkle dengelenir (Görsel 3.81). Tamamlayıcı renk kontrastı yaparken iki noktaya dikkat etmek gerekir:
Birbirlerini tamamlaması istenen iki rengin ışık güçleri eşit ve renk uyumu olmalıdır.

Görsel 3.81: Tamamlayıcı (komplementer) renk kontrastı, komisyon tarafından
hazırlanmıştır.
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Miktar (Nicel) Renk Kontrastı: İki ya da daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır. Kullanılan renklerden birinin diğerine oranı ile miktar kontrastı oluşur (Görsel 3.82).

Görsel 3.82: Miktar renk kontrastı, komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Kalite Renk Kontrastı: Bir rengin en ışıklı tonundan başlayarak, koyulaşmaya doğru götürülürken veya en koyu tonundan en açığa doğru getirilirken elde edilecek ara tonlar o rengin
kalitesini oluşturur. Işık şiddeti yüksek renk ile ışık şiddeti olmayan gri nüanslı renklerin bir arada
kullanılmasına kalite renk kontrastı denir (Görsel 3.83).

Görsel 3.83: Kalite renk kontrastı, komisyon tarafından hazırlanmıştır
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Yanıltıcı (Simultane) Renk Kontrastı: Herhangi bir rengin siyah, beyaz ve gri üzerindeki
etkisiyle ilgilidir. Renklerin beyaz, gri ve siyah zemin üzerinde farklı etki yapmasına yanıltıcı renk
kontrastı denir (Görsel 3.84, 3.85).
• Gri, kırmızı fon üzerinde yeşilimtırak görünür.
• Gri, turuncu fon üzerinde mavi görünür.
• Gri, sarı fon üzerinde kırmızı-mor (macenta) görünür.
• Gri, mavi fon üzerinde turuncu görünür.
• Gri, mor fon üzerinde sarımtırak görünür.
Bu prensipleri örneklerle öğrencilerinize kavratınız.

Görsel 3.84: Yanıltıcı (simultane) renk kontrastı, komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 3.85: Yanıltıcı (simultane) renk kontrastı, komisyon tarafından hazırlanmıştır.
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Görsel 3.86: “Anadolu Hisarı”, ?, Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975), 65x50 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?
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Öğrencilerinizin yukarıda verilen bilgilere göre renk armonilerini fark etmelerini sağlayınız.
Renk uyumları ve zıtlıkları prensiplerine göre öğrencilerinize görsel sanat çalışmaları yaptırınız.
Öğrencilerinizi yedi gruba ayırınız.
1. Grubu: Yalın renk kontrastı,
2. Grubu: Açık-koyu renk kontrastı,
3. Grubu: Soğuk-sıcak renk kontrastı,
4. Grubu: Tamamlayıcı (komplementer) renk kontrastı,
5. Grubu: Miktar (nicel) renk kontrastı,
6. Grubu: Kalite renk kontrastı,
7. Grubu: Yanıltıcı (simultane) renk kontrastı prensiplerini uygulamakla görevlendiriniz.
Gruplardaki öğrencilerin kendilerine ait renk kontrastı prensipleri doğrultusunda çeşitli geometrik formları kullanmalarını, yüzey üzerinde guaj boya tekniği ile özgün kompozisyonlar oluşturmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizin çalışmalarını, konu bitiminde sınıf veya atölye panosunda sergileyiniz. Öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını adil bir şekilde incelemelerini, eleştirmelerini ve bu çalışmalara önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek çalışmanın olumlu yönlerini pekiştiriniz. Öğrencilerinize bir sonraki derse ders araç gereçlerini
getirmelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizin sorumluluk bilincinin gelişimine yardımcı olunuz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve
grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ-

da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı ba-

LER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME

şında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştir-

HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK

me Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Prog-

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ramı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

ETKİNLİKLERİ

(BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve
değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226,
227, 228 ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme, EK A1-EK A2

DEĞERLENDİRME

ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” Öğrenme alanının “Renk” konusunda çalışma yapmaları görevi verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Renk konusunda çalışma için gerekli bilgi, belge, araç gereç toplaması ve
kullanması

ZAYIF (1)

Renk konusunda ödev almaya istekli olması

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

√
√

Rengin oluşumunu açıklaması

√

Işık-renk ve boya-renk uyumlarını ve vurguyu ayırt etmesi

√

Renk çemberinden yararlanarak renk uyumlarını açıklaması
Sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt etmesi

√

Görsel sanat çalışmalarında renk uyumları ve zıtlıkları kullanması

√

Çalışmayı özenle yapması, çalışmanın tertip, temizliği ve estetik görüntüsü

√

Çalışmasını zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM

24

6

2
32

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 9 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri
40’tır. Öğrenci bu formdan toplam 9x4 = 36 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı puanın
belirlenmesi için öğrenci örneğin 36 üzerinden 32 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
36
32
100
x
–––––––––––––––
100 x 32
x = –––––––––––––––– = 88,88 = 89 puan alabilir.
36

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Renk

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Renk” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Renk
Bu ölçek, “Renk” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

RENK

BAREM

PSİKOMOTOR
ALAN

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

DUYUŞSAL
ALAN

1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

Rengin oluşumunu açıklar.

10

Işık-renk ve boya-renk uyumlarını ve vurguyu ayırt
eder.

10

Renk çemberinden yararlanarak renk uyumlarını
açıklar.

10

Sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt
eder.

10

Görsel sanat çalışmalarında, renk uyumları ve zıtlıkları kullanarak çalışmalar yapar.

40

Çalışmaları zamanında bitirir.

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10

TOPLAM
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100

“Renkli kâğıt kesmek, renge form vermek demektir.”

Henri Matisse

3.7. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI I
KAZANIMLAR
3.7.1. Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklar.
3.7.2. Çalışmalarında renkli resim tekniklerini kullanır.
3.7.3. Hacim oluşturmada renk değerlerini kullanır.
3.7.4. Renk ve leke değerlerini özgün çalışmalarında uygular.
3.7.5. Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

Görsel 3.87: “Büyük Yarmouth Limanı”, 1840, William Turner [Vilyım Törnır (1775-1851)], ?, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, National Gallery of Ireland (Neyşınıl Galıriy of Ayrılınd), İrlanda

208

DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

7. KONU

: RENKLİ RESİM UYGULAMALARI I

KAZANIMLAR

: 3.7.1. Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin
özelliklerini açıklar.
3.7.2. Çalışmalarında renkli resim tekniklerini kullanır.
3.7.3. Hacim oluşturmada renk değerlerini kullanır.
3.7.4. Renk ve leke değerlerini özgün çalışmalarında uygular.
3.7.5. Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

SINIF

:9

SÜRE

: 20 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, füzen, pastel boya,
sulu boya, guaj boya, fırça, su kabı, palet

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Gezi-inceleme, sanat eseri inceleme, uygulama

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, öğretmen, öğrenci, Yaşar Tufan-Okullarda Resim-İş
Eğitimi kitabı
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DERSE HAZIRLIK

“Renkli resim uygulamaları ifadesinden ne anlıyorsunuz?”gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini, öğretim sürecine çekiniz.
“Bu dersten sonra renkli resim uygulamalarına uygun
özellikler taşıyan model seçmeyi, seçilen obje veya kurguyu,
renkli resim uygulamaları ile başarılı bir şekilde kâğıda aktarmayı, bu tür çalışmaların iyi bir gözlem ve renk bilgisi gerektirdiğini, bu konuda başarı sağlamak için konunu özgün bir
şekilde resmedilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.”gibi ifadeler
kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden sınıfa veya atölyeye Paul Cézanne’ın (Pol Sezan) “Kırmızı Yelekli Çocuk (yağlı boya)”, İbrahim Çallı’nın (1882-1960) “Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar
(yağlı boya)”, Alaybey Karoğlu’nun (1961-...) “Karadenizde
Bahar (akrilik)” eserlerinin röprodüksiyonlarını getirmelerini
isteyiniz. Öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin özellikleri hakkında bilgi veriniz, öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Sulu boya şeffaftır. Yan yana sürülen iki rengin, suyun yardımı ile kaynaşması sonucunda
renkler arasında geçiş elde edilir. Sulu boyada kâğıdın beyazlığından yararlanılır.
Guaj boya, su bazlı opak (kapatıcı) bir boya cinsidir. Su bazlı (su ile karışabilen), mat, çabuk
kuruyan ve kapatıcı özelliklere sahiptir. Guaj boya, saydam değil örtücü olarak kullanılır.
Pastel boya; tebeşir görünümlü, kuru ve yağlı modelleri olan bir boya çeşididir. Güçlü renk
etkisine sahiptir. Pastel boya çalışmasında önce açık renkler kullanılmalıdır.
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdikleri Paul Cézanne’ın “Galata Köprüsü (yağlı
boya)”, İbrahim Çallı’nın “Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar (yağlı boya)”, Alaybey Karoğlu’nun
“Karadenizde Bahar (akrilik)” eserlerinin röprodüksiyonlarını görebilecekleri bir şekilde tahtaya
asınız. Öğrencilerinizle birlikte inceleme ve çözümleme yapınız.
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Görsel 3.88: “Karadeniz’de Bahar”, 2004, Alaybey Karoğlu, 80x100 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Elif Emre İlbey Koleksiyonu

Görsel 3.89: “Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar”, İbrahim Çallı, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi
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Görsel 3.90: “Kırmızı Yelekli Çocuk”, 1888-90, Paul Cézanne,
79,5x64 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, EG Bührle Koleksiyonu

Görsel 3.91: “Haliç’te Balıkçılar”, 2005, Ömer Muz (1957-...), 720x529 cm, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, ?
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Öğrencilerinizden sınıfa veya atölyeye getirdikleri
örnek resimleri incelemelerini isteyiniz. 9. sınıf düzeyinde
aşağıdaki renkli resim tekniklerini veriniz.
a) Sulu boya
b) Guaj boya
c) Pastel boya
ç) Kolaj
Öğrencilerinizin rengin sıcak-soğuk, açık-koyu değerlerini ve kapladığı alan bakımından ışık-gölge ilişkilerini
dikkate alarak hacimsel yapılara ulaşmalarını, böylece iki
boyutlu yüzeyde üçüncü boyut yanılsaması (hacim) oluşturGörsel 3.92: Kompozisyon, 2015,
Emine Demet Duman (1972-...),
35x50 cm, Kâğıt Üzerine Sulu Boya

malarını sağlayınız. 9. sınıf düzeyine göre aşağıdaki resim
konularını veriniz.
a) Portre
b) Figür
c) Peyzaj
ç) Natürmort
d) Enteriyör
Öğrencilerinize, resim kâğıtlarına altı eşit kare çizmelerini söyleyiniz. Model olarak bir mandalina veya başka bir
meyve ya da sebze kullanalabilirsiniz (Görsel 3.93).
Öğrencilerinizin;
• Birinci karede kenar çizgileri ile hatları belirtmelerini,
• İkinci karede çizgisel ve lekesel etkileri kara kalem
tekniği ile aktarmalarını,
• Üçüncü karede pastel boyama tekniğini kullanarak
mandalinaya ışık-gölge, leke ve hacim etkileri vermelerini,
• Diğer karelere de sırası ile sulu boya, guaj boya ve kolaj teknikleri ile uygulama yapmalarını ve çalışmalarını tamamlamalarını sağlayınız.

Görsel 3.93: Etüt, 35x50 cm,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem-Lavi-Guaj Boya
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Görsel 3.94: “Natürmort”, ?, Mahmut Cüda (1904-1987), ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Çalışma sonunda öğrencilerinizin kendilerini değerlendirmelerini, hangi tekniği daha iyi
kullandıklarını sorgulamalarını sağlayınız. Sınıfa veya atölyeye getirdiğiniz farklı tekniklerde yapılmış örnek resimleri, öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. Sınıfın veya atölyenin farklı köşelerinde sıraları birleştiriniz. Üzerinde malzemelerin hazır bulunduğu dört istasyon oluşturunuz.
1. Natürmort-Pastel Boya İstasyonu
2. Peyzaj-Sulu Boya İstasyonu
3. Portre-Guaj Boya İstasyonu
4. Enteriyör-Kolaj İstasyonu
Bu istasyonlara üzerine önceden konuları çizilmiş 50x70 cm boyutlarında resim kâğıtlarını
ve gerekli boya malzemelerini hazırlayınız.
Öğrencileri dostluk arkadaşlık ilişkilerini gözeterek dört gruba ayırınız. Gruplardaki öğrencilerin; her bir istasyona uğramaları ve çalışmaları suretiyle tamamladıkları resimleri, sınıf veya
atölye panosuna asmalarını ve karşılaştırma yapmalarını sağlayınız. Verdiğiniz bu görevle öğrencilerinize arkadaşlarıyla dostça; zevkli, uyumlu, verimli, çalışmanıngüzelliğini farkettiriniz.
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Resim kâğıdı üzerine, sulu boya tekniği ile boyaları sürerek, damlatarak, akıtarak, kâğıdı
hareket ettirerek serbest lekeler oluşturulur. Kâğıttan iki adet “L” biçimli parça kesilerek bir bakaç
(vizör) hazırlanır. Hazırlanan bakaç, çalışılan yüzey üzerinde gezdirilerek uyumlu, dengeli lekelerin oluşturduğu soyut kompozisyonlar aranır. Bulunan uygun bölümler kesilerek paspartulanır.
Öğrenciler, yaptıkları çalışmalara kompozisyonun özelliğine göre bir ad bularak resmin altına yazarlar. Aynı çalışma guaj boya ve pastel boya ile de yapılır.
Öğrencilerinizi karşılıklı oturtunuz. Birbirlerinin portrelerini yaptırınız. Öğrencilerinizden
yaptıkları çalışmalar ile bir ürün dosyası (portfolyo) oluşturmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizden kendilerinin tercih edeceği bir boya (guaj boya, sulu boya, yağlı boya,
akrilik boya) tekniği ile natürmort çalışması ve özgün çalışma yapmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizin çalışmalarını konu bitiminde sınıf veya atölye panosunda sergileyiniz. Öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını incelemelerini, eleştirmelerini ve bu çalışmalara önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek çalışmanın
olumlu yönlerini pekiştiriniz. Öğrencilerinize bir sonraki derse hazırlıklı gelmelerini söyleyiniz.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve
grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİ-

dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında

LER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Bi-

HIZINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

rimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı

EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğ-

ETKİNLİKLERİ

rultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler 226, 227, 228
ve 229. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme, EK A1-EK A2
ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri, dikkate alınarak her
ders için yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilere, “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” Öğrenme alanının “Renkli Resim
Uygulamaları I” konusunda çalışma yapmaları görev olarak verilir.
Öğrencilerin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini, aşağıda verilen
ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Ödev alma konusunda istekli olması

Sınıfa veya atölyeye Paul Cézanne’ın “Kırmızı Yelekli Çocuk”, İbrahim
Çallı’nın “Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar”, Alaybey Karoğlu’nun “Karadenizde Bahar” eserlerini getirmesi ve kullanması
Sınıfa veya atölyeye tuval, fırça, terebentin, sulu boya, yağlı boya, akrilik
boya, sulu boya kâğıdı ve resim kâğıdı getirmesi

√
√
√

Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklaması

√

Çalışmalarında renkli resim tekniklerini kullanması

Hacim oluşturmada renk değerlerini kullanması

√

Renk ve leke değerlerini, özgün çalışmalarında uygulaması

√

Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygulaması

√

Çalışmasını özenle yapması, çalışmanın tertip, temizlik ve estetik görüntüsü

√

Çalışmasını zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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28

6

2
36

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı Soyadı:

FORMDAN ALINAN PUANIN 100’LÜK PUANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda alabileceği en yüksek puan değeri 40’tır. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı
puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 40 üzerinden 36 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100
üzerinden toplam,
40
36
100
x
–––––––––––––––
100 x 36
x = –––––––––––––––– = 90 puan alabilir.
40
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş şeklinize, sınıf mevcuduna,
süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz
kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Renkli Resim Uygulamaları I

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Tekniğe uygunluk

SIRA NO.

Kompozisyon

KRİTERLER

Konuya ilişkin özgün yaklaşımlar ve yaratıcılık

Bu ölçek, “Renkli Resim Uygulamaları I” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

35

30

15

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Renkli Resim Uygulamaları I
Bu ölçek, “Renkli Resim Uygulamaları I” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek üzere hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

RENKLİ RESİM UYGULAMALARI I

BAREM

DUYUŞSAL
ALAN

PSİKOMOTOR ALAN

BİLİŞSEL
ALAN

ÖLÇÜTLER

Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin
özelliklerini açıklar.

5

Çalışmalarında renkli resim tekniklerini kullanır.

15

Hacim oluşturmada renk değerlerini kullanır.

20

Renk ve leke değerlerini, özgün çalışmalarında
uygular.

20

Renkli resim çalışmalarında, sanatsal düzenleme
ilkelerini uygular.

20

Çalışmaları zamanında bitirir.

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10
TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1 ve 2. soruları aşağıdaki metin ve görsele göre cevaplayınız.
“Nokta, kavramsal olarak iki çizginin kesişim yeridir. Yüzeyde tek nokta hareketsiz ve durağandır, ikinci noktayla
birlikte hareket ve yön kavramı ortaya çıkar. Noktalar, sıklaşarak koyu değerleri, seyrekleşerek açık değerleri yaratır.

Objelere bu şekilde biçim ve form kazandırır.”

1. Noktanın tasarımdaki yeri ve önemini açıklayınız.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2. Noktanın yüzeydeki anlatım imkânları nelerdir? Açıklayınız.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3. Resim sanatında desenin yeri ve önemini açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki metin ve görsele göre cevaplayınız.
Renk, ışığın gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya
renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu, beyaz; hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak
algılarız. Siyah ve beyaz, bilimsel olarak renk sayılmamaktadır. Çünkü bütün renkler “beyaz”dan oluşur. Siyah ise bütün
renkleri yutar, renk sayılmaz. Dünyada bulunan bütün renkler, ana renklerden meydana gelir.
Beyaz ışığın ışık prizmasından geçmesiyle oluşan renkli ışık demetine ışık tayfı denir.

Renk Karışımları
Mavi+Sarı= Yeşil
Mavi+Kırmızı= Mor
Sarı+Kırmızı= Turuncu
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4. İki ana rengin karışımından oluşan renk aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Saf renk
B) Zıt renk
C) Parlak renk
D) Ara renk
E) Yalın renk
5. Yalın hâlde bulunan renk, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Karışık renk
B) Ara renk
C) Ana renk
D) Mat renk
E) Parlak renk
6.

I. Kırmızı ve sarının karışımı turuncuyu
II. Mavi ve kırmızının karışımı moru
III. Sarı ve mavinin karışımı yeşili
IV. Mavi ve yeşilin karışımı sarıyı oluşturur.
Renk çemberine göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) II ve IV

C) II ve III

D) Yalnız IV

E) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi doku çeşitlerinden biri değildir?
A) Görsel doku
B) Dokunsal doku
C) Doğal doku
D) Yapay doku
E) Sarmal doku
8. a) Dokunma duyularıyla algılanan her objede var olan sert, yumuşak, pürüzlü, kaygan, düz
vb. yüzeylere ................................. denir.
b) Doku etkileri belirgin resimler ve fotoğrafların incelenmesiyle algılanan dokuya ..........
....................... denir.”
Yukarıda bazı ifadeler verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Görsel doku-Nesnel doku
B) Dokunsal doku-Görsel doku
C) Görsel doku-Doğal doku
D) Nesnel doku-Görsel doku
E) Yapay doku-Görsel doku
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9. Yukarıda ışık-gölge ile ilgili bir görsel verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru
ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Işığın etkisiyle objelerin üzerinde açık-orta-koyu değerleri oluşmuştur.

2

Işık, objelerin görünüşünde önemli bir etkiye sahip değildir.

3

Işığın etkisiyle oluşan, objelerin üzerindeki açık-orta-koyu değerler kompozisyonda hacim etkisi oluşturur.

10. Aşağıda verilen bilgileri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
C) Tek kaçışlı
Ufuk çizgisinde çift kaçış noktası ile yapılan perspektif çizimidir.

perspektif

Sokak veya cadde içinde bulunan elektrik direkleri, binalar ya da ağaçlar incelen-

B) Çizgi ve renk

diğinde nesnelerin uzaklaştıkça küçük ölçülerde, yakınlaştıkça normal ölçülerde

perspektifi

göründüğü fark edilir. Nesnelerin renklerinin ise yakınlaştıkça netleştiği ve parlaklaştığı, uzaklaştıkça soluklaştığı görülür.

A) Perspektif
Ufuk çizgisinde tek kaçış noktası ile yapılan perspektif çizimidir.

Ç) Çift kaçışlı
İki boyutlu ortamda üçüncü boyut (derinlik) yanılsaması vermek için kullanılan
tekniktir. Cismin üç yüzünü gösteren resimdir.
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perspektif

11. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Oran-Orantı: Nesnelerin kendi içinde ölçülendirilmesidir. Kompozisyonu
oluşturan parçaların birbiri içinde ölçülendirilmesi ve parçalar arasındaki
kıyaslama ilişkisine verilen isimdir.

2

Siyah-beyaz arasındaki ton geçişi (degrade) değerlerini gösteren ton çubuğuna renk çemberi denir.

3

Desen çizimi sırasında el-göz-beyin koordinasyonu sağlanmasının yanı
sıra ölçü ve oranın da kullanılması, gözlenen modelin kâğıda aktarılmasında önemli bir unsurdur.

4

Işık, nesneler üzerine yansıtıldığında nesnelerin tüm bölgelerini aynı oranda aydınlatır.

5

Düzenleme hazırlanırken sanatsal düzenleme ilkelerinin (bütünlük, ritim,
oran, denge, hareket, zıtlık, örüntü ve vurgu) dikkate alınması gerekir.

12. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkeleri (bütünlük, ritim,
oran, denge, hareket, zıtlık, örüntü ve vurgu) uygulanır.

2

Sulu boya, su bazlı (su ile karışabilen) ve opak (kapatıcı) bir boya cinsidir.
Mattır, çabuk kurur.

3

Pastel boya; tebeşir görünümlü, kuru ve yağlı modelleri olan bir boya çeşididir. Güçlü renk etkisine sahiptir.

4

Guaj boya şeffaftır. Yan yana sürülen iki renk, suyun yardımı ile kaynaşarak,
renkler arasında geçiş elde edilir.

5

Renkli resim çalışmalarında konunun sıcak-soğuk, açık-koyu değerlerini ve
ışık-gölgenin kapladığı alan bakımından ilişkilerini dikkate alarak hacimsel
yapılar oluşturulur. Böylece iki boyutlu yüzeyde üçüncü boyut yanılsaması
(hacim) oluşturur.
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ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı		 : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
Yönerge		 : “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” Öğrenme alanıyla ilgili neleri
öğrendiğinizi anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER

EVET

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.

Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat eserleri üzerinden açıklarım.
Yüzey üzerinde, nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan
çalışmaları yaparım.
Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta ve çizgi etkisine sahip doğal ve
yapay nesnelerle kompozisyonlar oluştururum.
Doku çeşitlerini ve her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu bilirim.
Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı bilirim. Doğal ve yapay objelerin doku
özelliklerini, görsel dokuya dönüştürerek çalışmalarımda kullanırım.
Işığın leke etkisini, örneklerle açıklarım.

Kompozisyonlarımda, açık-orta-koyu değerleri kullanarak hacim etkisi oluştururum.

Çalışmalarımda tek kaçışlı, çift kaçışlı perspektifi ve renk perspektifini uygularım.
Desen çalışmalarımda ölçü ve oranı, açık-orta-koyu ton değerlerini, perspektifi kullanırım.
Rengin oluşumunu açıklarım. Işık-renk ve boya-renk uyumlarını veya zıtlıklarını
kullanarak özgün çalışmalarımda uygularım.
Renkli resim çalışmalarımda sanatsal düzenleme ilkelerini uygularım.
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HAYIR

KONTROL LİSTESİ
Sayın Öğretmenim,
Öğrenme alanının işlenişi sırasında yapmış olduğunuz çalışmalara ilişkin aşağıda bir kontrol listesi verilmiştir. Bu çalışmalardan hangilerini uygulayıp uygulayamadığınızı, “EVET” ya da
“HAYIR” kutucuklarını işaretleyerek kontrol edebilirsiniz.
EVET

Ders öncesinde kapsamlı bir planlama yaptım.

Öğrencileri, sanatsal uygulama ve alıştırmalara katılmaları konusunda teşvik
ettim.

Amacına ulaşamadığını düşündüğüm çalışmaları tekrar ettim.

Öğrencileri, teorik bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanmaları konusunda motive
ettim.
Öğrencileri, özgün formlar ve düzenlemeler oluşturmaları konusunda cesaretlendirdim.

Öğrencilere özgün çalışmalara hazırlanmaları için yeterli süre verdim.

Bedensel rahatsızlıkları olan öğrencilerin, çalışmalara zorlanmadan katılmaları
için gerekli tedbirleri aldım.
Öğrencileri, düşüncelerini ve çalışmalarını özgürce ifade etmeleri konusunda
yüreklendirdim.
Öğrencilere, sanatsal düzenlemede zıtlıkların kullanılması konusunda gerekli
açıklamaları yaptım.
Öğrencilerin çalışmalarını düzenli, tertipli hazırlamaları ve zamanında estetik
bir biçimde sunmaları konusundaki gereklilikleri fark etmelerini sağladım.
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HAYIR

SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE
SANAT EĞİTİMİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
PROGRAMI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

225

Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Sanat eğitimi, insanın genel eğitimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yaygın biçimde düşünüldüğü gibi sanat eğitimi yalnızca yeteneklilerin eğitimi için bir "lüks" değil herkes için gerekli bir
kişilik eğitimidir. Sanat eğitimi sanatçı yetiştirmek için değil sanat yoluyla insan yetiştirmek için
yapılır. Sanatçı yetiştirilmez ancak sanatçı olunur.
Sanat eğitiminin amaç ve gerekliliğinin özünde insan ruhunun yüceltilmesi, insanın özgürleşmesi, bireylerin ruhsal gereksinimlerinin doyurulması ve dengeli, çağdaş, duyarlı bir toplum yaratılması amacı güdülür. Sanat eğitimi bireylere özgür anlatım olanakları sağlar. Ayrıca bireylerin
sosyokültürel yaşamının, kişisel deneyimlerinin öznel ve ayrıntılı bir alanıdır.
Sanat eğitimi bir çerçeve içinde bireylerin yeteneklerinin işletilip yaratıcı, kendine güvenli,
üretken, estetik duyguları geliştirilmiş kişi olmalarını amaçlar. Genelde aynı niteliklere sahip, uygar
bir toplum yaratma “düş”ünün de sanat ve iş eğitimiyle gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Sanat
eğitimi genel düzeyleri nasıl olursa olsun tüm toplum ve ülkeler için kaçınılmaz bir gereksinimdir.
Sanata ilişkin en önemli özellik anlatımdır. Kişinin çok özel iç dünyası, imgeleri, düşünceleri
ve duyguları sanat ile görselleşir. Bu çok özel dünyanın dışa aktarılması bir başka deyişle anlatımı,
başkalarının anlatımının anlaşılması, insan için bir ihtiyaçtır. Hangi sanat formu olursa olsun yaratma eylemi anlatılmak isteneni izleyiciye iletme amacını güder. Bu, aynı zamanda üretilen aracılığı
ile bazı şeylerin paylaşılmak istenmesidir. Sanatsal anlatımı, onun özel dilini kullanmayı öğrenen
kişi aynı zamanda bu dil yardımıyla geçmiş eserlere ve çağdaş sanat eserlerine yargısıyla ulaşabilir.
Sanatın insana kazandırdığı bu niteliksel zenginlik, değerlerle düşünme gücü her incelemede biraz
daha gelişir. Buna görsel duyarlılık ya da görsel okuryazarlık denilebilir. Sanat eğitimi çocuğun çok
yönlü düşünmesini sağlamayı, yalnızca kendi bildikleri ve sevdiklerinin güzelliğinin yetersiz olduğunu öğretmeyi amaçlar. “Sanatın kişiye kazandırdığı bir başka boyut yaratıcı eylemin yine değeri
kendinden kaynaklanan mutluluk duygusudur. Bu hazzı aynı zamanda yaratmanın bir güdüsü olarak
çocuklara tattırmak sanat eğitiminin bir başka amacıdır.” Çocukların yaptıkları çalışmaların hazzını
duyabilmeleri, bir sonraki çalışmaya daha istekli başlamaları ortaya koydukları çalışmaların onlarda
uyandırdığı mutluluk duygusundandır.

Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitimine Yönelik Açıklamalar
Kaynaştırma eğitiminde bireyin engel durumu dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) içeriği oluşturulmalıdır.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı bir yıl süre ile hazırlanır. Üçer aylık periyotlarla değerlendirilir. BEP'in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek bireyin genel ve özel hizmetlerle destek hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayıp kararlar alacak bir ekip oluşturulur.
Bu ekipte kurum yöneticisi, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum psikoloğu veya rehber öğretmen, ihtiyaca göre dil ve konuşma terapisti, odyolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, tıp ve sağlık
personeli gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP ekibinin anahtar üyesi, bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de katılabilir.
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• BEP planlanırken öğretilecek davranışın türü, dikkati sağlayıcı ipuçları, araç gereç, deneme,
sunuş biçimi, ortam, öğretim düzenlemeleri (bire bir ya da grup öğretim düzenlemesi), ipuçları,
davranış sonrasında sunulacak uyaranlar ile kayıt sistemi belirlenmelidir. Tüm bunlara ek olarak planda, öğrenmenin aşamalarına yer verilmelidir.
• Hazırlanan programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme öğretme sürecinin
etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
• Öğrenme öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ve öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır. BEP hazırlanırken belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmalıdır.
• Öğrenme öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç ve gereç ve materyaller seçilmelidir.
• Programda yer alan etkinliklerin somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun
olmasına özen gösterilmelidir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmesi, iletişim stratejilerini kullanabilmesi için
uygun ortamlar hazırlanmalı ve etkinlikler çeşitlendirilmelidir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Ögeleri Nelerdir?
1) Bireyin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi
2) Uzun dönemli amaçlar:
a) Bireyin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı
b) Uzun dönemli amaç alanı açıkça tanımlanmalı
c) Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir olmalı
ç) Anlamlı olmalı
d) Kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.
3) Kısa dönemli amaçlar
4) Bireye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetleri
5) Bireye sunulacak olan hizmetlerin başlayacağı, devam edeceği ve biteceği süre ile değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi
6) Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler
7) BEP'in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceğinin belirtilmesi
Uygulamaların başarılı olabilmesinde ailenin eğitime aktif katılımı çok önemlidir. Aile ile görüşme yapılarak ailenin öncelikle hangi alanda bilgi ve desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilmelidir. Ailenin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesine olanak sağlanmalı, sorularına açık ve anlaşılır
cevaplar verilmelidir.

227

İlgili Yönetmelik
Ortaöğretimde Özel Eğitim Hizmetleri
MADDE 31
(1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle kaynaştırma uygulamaları
yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel
eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)
MADDE 9
1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri,
eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.
2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı;
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,
b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler
tarafından nasıl sağlanacağını,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç ve gereç ve eğitim materyallerini,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.
3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme
biriminin iş birliğiyle hazırlanır.
4) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi
doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve
bireyin yönlendirilmesinde BEP'e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.
Yönetmelik gereği bir sınıfta kaynaştırma öğrencisi bulunuyorsa bu okulda BEP birimi kurulur.
Ders öğretmeni de bu birimin üyesidir. BEP birimi tarafından öğrencinin seviyesine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı yapılır ve bu programa göre çalışmalar yürütülür.
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ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
PAYDAŞLARDAN YARARLANMA
Görsel sanatlar dersi öğretmeninin paydaşlarla iş birliği içinde olması, Görsel Sanatlar Dersi
Öğretim Programı’nın uygulanabilirliği için önemlidir.

Okul Yönetimi
Zümre
Öğretmenleri

Veliler

Yerel
Yönetimler

Sivil Toplum
Örgütleri

ÖĞRETMEN

Üniversiteler

Rehberlik
ve
Araştırma Merkezi

Eğitim Denetçileri

Şema: Programın uygulanmasında paydaşlar

Görsel sanatlar dersi öğretmeni;
Zümre öğretmenleriyle öğretim programını inceler ve yıllık çalışma planını tasarlar. Uygulanacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç gerecin tespitini yapar. Performans ve proje çalışmalarını planlayarak ölçme ve değerlendirmede dikkat edilecek hususları belirler.
Diğer zümre öğretmenleriyle;
• Öğrencilerin “Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklar (1. öğrenme alanı 1. kazanım).” kazanımını daha iyi anlayabilmeleri için sanat tarihi dersi zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilir.
• Öğrencilerin “Atatürk'ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıklar (1. öğrenme alanı 1.
konu 5. kazanım).” kazanımını daha iyi anlayabilmeleri için inkılap tarihi dersi zümre öğretmenleriyle iş birliğine gidilir.
• Öğrencilerin “Görsel sanatlar alanındaki meslekleri tanır (1. öğrenme alanı 2. konu 2. kazanım).” kazanımı için rehberlik öğretmenleri ile iş birliğine gidilir.
• Öğrencilerin “Sanat eserini yorumlar, incelediği sanat eseri hakkında estetik yargıya varır (3.
öğrenme alanı 3. konu, 4-5. kazanım).” kazanımlarını daha iyi anlayabilmelerine yardımcı
olmak için felsefe dersi zümre öğretmenleriyle iş birliğine gidilir.
• Öğrencilerin “Rengin oluşumunu açıklar. Işık-renk ve boya-renk uyumlarını ve vurguyu ayırt
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eder (3. öğrenme alanı, 6. konu, 1-2. kazanım).” kazanımlarını daha iyi kavrayabilmeleri için
fizik ve kimya dersleri zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilir.
• Eğitim denetçileri ile programın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde iş
birliği yapılarak onlardan destek alınır.
• Üniversitelerde yapılacak görsel sanatlar ile ilgili etkinliklere (panel, sergi, konferans vb.)
öğrencilerin katılımı sağlanır. Öğrencilerin görsel sanatların anlamı, sorunları ve disiplinler
arası ilişkisini tanıyıp bilgi sahibi olmaları için (1. öğrenme alanı 2. konu 1. kazanım) kazanımlarla ilgili, üniversitelerin varsa resim bölümleriyle iş birliğine gidilir.
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CEVAP ANAHTARI
1. ÖĞRENME ALANI
1. Soru

DOĞRU

1

D

2
3

Sanat insanoğlunun var oluşuyla ortaya çıkmıştır.

Y

İlk insanlar mağara resimlerini yaparken estetik kaygı ile hareket etmişlerdir.
Sanatın doğuşu için oyun, iş, taklit, din ve büyü gibi bazı teoriler ortaya
konulmuştur.

D

4

İFADELER

YANLIŞ

Y

Sanatın doğuşu ile ilgili teorilerin ortak bir yönü yoktur.

5

D

Din ve büyü teorisine göre ilk insanların tabiatla mücadelelerinde doğaüstü
güçlerden yardım beklemeleri, ümit ve korku, din ve büyü gibi kavramlar
sanatın doğuşunda önemli faktörlerdir.

6

D

Sanatın doğuşu ile ilgili teorilerin ortak bir tarafı da işlevselliktir.

5. Soru
SANATIN GELENEKSEL
SINIFLANDIRILMASI
SANAT

PRATİK SANATLAR (ZANAAT)

GÜZEL SANATLAR
GÜZEL SANATLAR
RESİM
HEYKEL
MİMARİ
İŞİTSEL SANATLAR
(FONETİK SANATLAR)
MÜZİK
EDEBİYAT
KARMA SANATLAR
TİYATRO
SİNEMA
OPERA
BALE
DANS
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BAKIRCILIK,
MARANGOZLUK,
DEMİRCİLİK, TERZİLİK vd.

6. Soru
SANATIN ÇAĞDAŞ SINIFLANDIRILMASI
SANAT

PRATİK SANATLAR
(ZANAAT)

GÜZEL SANATLAR
YÜZEY SANATLARI
Resim ve türleri (Yağlı Boya,
Sulu Boya, Baskı Sanatları,
Afiş,Grafik Çizimler), Duvar
Resmi,Minyatür, Karikatür,
Fotoğraf,Batik, Süsleme vd.

BAKIRCILIK,
MARANGOZLUK,
DEMİRCİLİK, TERZİLİK vd.

HACİM SANATLARI
Heykel, Seramik
MEKÂN SANATLARI
Mimari, Peyzaj Mimarisi
DİL SANATLARI
Edebiyat (Roman, Hikâye, Şiir,
Deneme, Tiyatro Metni, Film
Senaryosu vd.)

SES SANATLARI
Müzik ve Türleri
HAREKET SANATLARI
Dans Türleri, Bale, Pandomim
DRAMATİK SANATLAR
Tiyatro, Opera, Kukla,
Sinema, Gölge Oyunu

8. Soru
EVET

İFADELER
Resim: Duygu ve düşüncelerin, belirli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir
düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalıdır.

HAYIR

√

Grafik: Binaları ve diğer fiziki yapıları (ev, okul, gökdelen vb.) tasarlama ve kurma

√

sanatıdır.

√

Heykel: Boşluğu biçimlendirme sanatıdır.

Opera: Kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.
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√

9. Soru
DOĞRU

1

Y

2

3

Görsel sanatlar kulağa hitap eder.

D

Görsel sanatlar resim, grafik,seramik, mimari, iç mimari ve heykel sanatından oluşur.

D

Görsel sanatlar alanıyla ilgili meslekler; görsel sanatlar (resim) öğretmeni,
ressam, heykeltıraş, mimar, moda tasarımcısı, tekstil tasarımcısı, grafiker,
endüstriyel ürün tasarımcısı, fotoğraf sanatçısı, sanat tarihçi, sanat eleştirmeni, küratör, karikatürist, koreograf, arkeolog, seramikçi, cam sanatçısı,
animatör vb.dir.

4

Y

5

İFADELER

YANLIŞ

D

Resim, heykel ve mimari işitsel sanatın dallarıdır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için fikrî bir çabanın
ürünü olması, sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda
sayılan eser türlerinden birine girmesi gerekmektedir.

13. Soru
1. Sanat eseri inceleme aşamalarından ilki olan betimleme aşaması, sanat eserlerinde ilk bakışta
göze çarpan unsurdur.
2. Sanat eseri inceleme aşamalarından ikincisi olan çözümleme aşaması, sanatsal düzenleme ögeleri (çizgi, renk, şekil, form, doku, değer, ton) ve ilkeleridir (denge, ritim, oran, hareket, zıtlık,
bütünlük, örüntü).
3. Sanat eseri inceleme aşamalarından üçüncüsü olan yorumlama aşaması, incelenen sanat eseri
hakkındaki düşüncelerin belirtilmesidir.
4. Sanat eseri inceleme aşamalarından dördüncüsü olan yargı aşaması, eserin hangi kurama (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci, işlevsel) girdiğinin belirtilmesidir.
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2. ÖĞRENME ALANI
1. Soru
DOĞRU

1

Müzeler ve sanat galerileri, toplumun geçmiş birikimlerini toplayarak, koruyarak, belgeleyerek uygarlıkların düşünsel ve sanatsal yaratılarına sahip
çıkarken, geriye dönük koruyucu görevlerini gerçekleştirmektedir.

D

2

Y

3

Y

5

D

Şeker Ahmet Paşa, 1881 yılında Abdülhamit tarafından Müzeler Müdürlüğüne atanmıştır.
Osman Hamdi Bey’in gayretleriyle 1902’de Konya’da, 1904’te Bursa’da
müzeler kurulmuştur.

D

4

İFADELER

YANLIŞ

Müzecilik, Batı toplumunda koleksiyonların kamulaştırılmasıyla 15. yy.da
gerçekleştirilmiştir.
Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle Türk müzeciliği gelişim göstermiştir. Osman Hamdi Bey’in çalışmaları ile Türkiye’de modern müzeciliğin temelleri
atılmıştır.

5. Soru
Arkeolojik zenginlikleri içine alan, binlerce yıllık tarihin maddi kültür belgelerini

D

sergileyen müzelerdir. Bu müzelerde, arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda
ortaya çıkarılan binlerce yıllık kalıntılar, eserler sergilenir.

C

Uygarlık tarihini yansıtan, tarihsel olduğu kadar kültürel ve sanatsal birikimleri

A) Bilim
Müzeleri
B) Sanat
Müzeleri

içeren geniş kapsamlı müzelerdir

C) Tarih
B

Sanat yapıtlarını koleksiyonlarında toplayan müzelerdir.

Müzeleri
Ç) Sanat-Tarih

Ülke, yöre, toplum, kişi, akım gibi tarihsel bir değere sahip gelişimi sistemli bi-

Ç

çimde inceleyen, açıklayan yazılı ve görsel belgeleri koleksiyonlarında toplayan
müzelerdir.

A

Müzeleri
D) Arkeoloji

İspanya’daki Geoligia Martorelli’de (Ceolecya Martorelli) olduğu gibi doğa ve fizik bilimlerinin incelendiği müzelerdir.
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Müzeleri

3. ÖĞRENME ALANI
Renk Karışımları
Mavi+Sarı= Yeşil
Mavi+Kırmızı= Mor
Sarı+Kırmızı= Turuncu

4. Metinde verilen bilgiler doğrultusunda iki ana rengin karışımından oluşan renk aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Saf renk
B) Zıt renk
C) Parlak renk
D) Ara renk
E) Yalın renk
5. Metinde verilen bilgiler doğrultusunda yalın hâlde bulunan renk, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Karışık renk
B) Ara renk
C) Ana renk
D) Mat renk
E) Parlak renk
6.

I. Kırmızı ve sarının karışımı turuncuyu
II. Mavi ve kırmızının karışımı moru
III. Sarı ve mavinin karışımı yeşili
IV. Mavi ve yeşilin karışımı sarıyı oluşturur.
Renk çemberine göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) II ve IV C) II ve III
D) Yalnız IV E) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi doku çeşitlerinden birisi değildir?
A) Görsel doku
B) Dokunsal doku
C) Doğal doku
D) Yapay doku
E) Sarmal doku
8. a) Dokunma duyularıyla algılanan her objede var olan sert, yumuşak, pürüzlü, kaygan, düz vb. yüzeylere ....

............................. denir.
b) Doku etkileri belirgin resimler ve fotoğrafların incelenmesiyle algılanan dokuya .................................
denir.”

Yukarıda bazı ifadeler verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A) Görsel doku-Nesnel doku
B) Dokunsal doku-Görsel doku
C) Görsel doku-Doğal doku
D) Nesnel doku-Görsel doku
E) Yapay doku-Görsel doku
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9. Soru

DOĞRU

1

D

2

Işığın etkisiyle objelerin üzerinde açık-orta-koyu değerleri oluşmuştur.

Y

3

D

İFADELER

YANLIŞ

Işık, objelerin görünüşünde önemli bir etkiye sahip değildir.

Işığın etkisiyle oluşan, objelerin üzerindeki açık-orta-koyu değerler kompozisyonda hacim etkisi oluşturur.

10. Soru
C) Tek kaçışlı
Ç

B

Ufuk çizgisinde çift kaçış noktası ile yapılan perspektif çizimidir.

perspektif

Sokak veya cadde içinde bulunan elektrik direkleri, binalar ya da ağaçlar incelen-

B) Çizgi ve renk

diğinde nesnelerin uzaklaştıkça küçük ölçülerde, yakınlaştıkça normal ölçülerde

perspektifi

göründüğü fark edilir. Nesnelerin renklerinin ise yakınlaştıkça netleştiği ve parlaklaştığı, uzaklaştıkça soluklaştığı görülür.

A) Perspektif
C

A

Ufuk çizgisinde tek kaçış noktası ile yapılan perspektif çizimidir.

İki boyutlu ortamda üçüncü boyut (derinlik) yanılsaması vermek için kullanılan
tekniktir. Cismin üç yüzünü gösteren resimdir.

Ç) Çift kaçışlı
perspektif
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11. Soru
DOĞRU

1

Oran-Orantı: Nesnelerin kendi içinde ölçülendirilmesidir. Kompozisyonu
oluşturan parçaların birbiri içinde ölçülendirilmesi ve parçalar arasındaki
kıyaslama ilişkisine verilen isimdir.

D

2

Y

3

Y

5

Siyah-beyaz arasındaki ton geçişi (degrade ) değerleri gösteren ton çubuğuna renk çemberi denir.
Desen çizimi sırasında el-göz-beyin koordinasyonu sağlanmasının yanı
sıra ölçü ve oranın da kullanılması, gözlenen modelin kâğıda aktarılmasında önemli bir unsurdur.

D

4

İFADELER

YANLIŞ

Işık, nesneler üzerine yansıtıldığında nesnelerin tüm bölgelerini aynı oranda aydınlatır.
Düzenleme hazırlanırken sanatsal düzenleme ilkelerinin (bütünlük, ritim,
oran, denge, hareket, zıtlık, örüntü ve vurgu) dikkate alınması gerekir.

D

12. Soru
DOĞRU

1

3

Y

Y

D

Sulu boya, su bazlı (su ile karışabilen) ve opak (kapatıcı) bir boya cinsidir.
Mattır, çabuk kurur.

Pastel boya; tebeşir görünümlü, kuru ve yağlı modelleri olan bir boya çeşididir. Güçlü renk etkisine sahiptir.

D

4

5

Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkeleri (bütünlük, ritim,
oran, denge, hareket, zıtlık, örüntü ve vurgu) uygulanır.

D

2

İFADELER

YANLIŞ

Guaj boya şeffaftır. Yan yana sürülen iki renk, suyun yardımı ile kaynaşarak,
renkler arasında geçiş elde edilir.
Renkli resim çalışmalarında konunun sıcak-soğuk, açık-koyu değerlerini ve
ışık-gölgenin kapladığı alan bakımından ilişkilerini dikkate alarak hacimsel
yapılar oluşturulur. Böylece iki boyutlu yüzeyde üçüncü boyut yanılsaması
(hacim) oluşturur.
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SÖZLÜK
A
açık hava müzesi

: Açık havadan etkilenmeyecek etnografik eserlerin, evlerin, işlik vb. sivil
yapıların sergilendiği bir bölgede kurulan üstü açık müze.

açık kompozisyon

: Tasarımın tüm olarak tablo sınırı içine sığmadığı kompozisyon türü.

açık-koyu

: Klasik Dönem resimlerinde belirtilecek önemli yerlerin koyu-açık lekeler zıtlığı içinde anlatımı. bk. Işık-gölge.

afiş

: Önemli bir olayı, günü, özel durumu ya da yeni çıkan bir ürünü tanıtmak
için fotoğraf ve baskı tekniklerinin olanaklarından yararlanılarak yapılan
yazılı ve resimli görsel bir (grafik) sanat ürünü.

ahenk

: Uyum.

akrostiş

: Dizelerinin ilk harfleri, yukarıdan aşağıya doğru okunduğu zaman konu
olarak sözcük, ozanın ya da yapıtını adadığı kimsenin adı çıkacak biçimde düzenlenmiş koşuk ya da koşuk parçası.

analiz

: Bir resmin oluşmasını sağlayan birimlerin (renk, çizgi, doku, boşluk-doluluk vb.) fark edilmesine yönelik yapılacak çalışmaları içerir.

anatomi

: 1. İnsan ve hayvan vücudunu oluşturan ögeleri inceleyen bilim dalı.
2. Kas ve kemik sisteminin araştırılmasıyla, etüdüyle uğraşan bilimsel bir
disiplin alanı.

antik

: İlk Çağ’daki büyük uygarlıkların, özellikle Eski Yunan ve Roma’nın klasik yapıtlarına verilen genel ad.

Antik Çağ

: Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.

arkaik

: Antik’ten önceki ilk Eski Yunan kültür akımı.

arkeoloji

: İlk uygarlıkları araştıran ve inceleyen bilim dalı.

asetat

: Levha hâlinde, şeffaf, nem, sıcaklık ve ışıktan etkilenmeyen ve grafik
işlerinde kullanılan plâstik madde.

B
bale

: Belli figürlere, koreografik yapıda adım atışlara dayalı dans ve müzikli

barok

sanatsal gösteri türü.
: XVII ve XVIII. yy.da bütün Avrupa’ya egemen olan üslup.

betimleme

: Yapıta dikkatlice bakarak konunun tanımlanması.

beyin fırtınası

: Yeni düşünceler geliştirmek, bir soruna çözüm bulmak ya da bir plan
geliştirmek amacıyla toplu düşünce üretme çabası.
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biçim

: 1. Form. Bir nesnenin algılanan tüm maddi ögelerinin kendine özgü bir
düzen oluşturan bütünü. 2. Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu.

birim

: Bir çokluğu ya da bir evreni oluşturan en küçük gözlem konuları ya da

bütünlük

ögelerden her biri.
: Resim, heykel ve mimarlık yapıtlarında ögelerin uyumlu olarak bir araya
gelmesi.

Ç
çizgi

: İki nokta arasındaki bir doğru parçasıdır. Soyuttur, doğada bulunmaz.

çözümleme

Sanatsal tasarım elemanıdır.
: Çözümlemede, sanat yapıtındaki renk, çizgi, form, doku gibi biçimsel
elemanların birbirleriyle ilişkisi gözlemlenir. Bu elemanların hangi estetik ilkelere (ritim, denge, zıtlık, çeşitlilik, hareket, renk uyumu vb.) göre
düzenlenmiş oldukları araştırılır. Sanat yapıtındaki renk, çizgi, form,
doku gibi biçimsel elemanların birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi.

D
Dadaizm

: 1916’da Zürih’te kuruldu. Dada günün geçerli tüm eğilimlerine güçlü
bir karşı çıkış olarak belirir. Onaylanmış tüm sanat anlayışlarını yıkmayı
amaçlamıştır. Yıkıcılık anlamındadır. Akılcılığı reddeder.

deformasyon

: Olağan biçimlerin görüntülerini abartarak sunma, normal görüntülerini

değer
değerlendirme

yok etmeden formlarını bozarak değiştirme.
: Bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesi.
: Öğrencilerin kendi çalışmalarını ve diğer öğrencilerin çalışmalarını sanatın düzenleme ilkeleri ve prensipleri ışığında incelemesi.

desen

: Resim yapan kişinin eskiz niteliğinde ve genellikle kara kalem, füzen
gibi malzemelerle yaptığı sanatsal çizim.

desinatör

: Mimari ve genel olarak teknik çizim işlerinde çalışan kişi.

doku

: Görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen, homojen, yüzeysel etki
ögesi.

drama

: Doğaçlama, rol yapma ve tiyatro tekniklerinden yararlanarak öğrencilerin

düzenleme

bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri veya soyut bir kavramı canlandırmasıdır.
: Bir plan ve projeye dayanarak bir mekân tasarımı yapma ve bu tasarımın
gerçekleştirilmesi işlemlerinin tümü.

E
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efekt
ekspresyonizm
(dışa vurumculuk)
el-göz-beyin
koordinasyonu

: Etki.
: Sanat alanında genel olarak iç yaşantının ve iç gerçeğin dışa vurulması.
XX. yy.ın ilk yirmi yılı içinde gelişen sanat akımıdır.
: Görsel sanatlar dersinde özellikle gözleme dayalı kara kalem çizimlerde
öğrenciler aynı anda üç organını uzun süre kullanmayı, bunlar arasında
koordinasyon sağlamayı öğrenirler.

eleştirel düşünme

: Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel
süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir.

empresyonizm
(izlenimcilik)

: XIX. yy. sonlarında Fransa’da beliren bir resim akımı ve anlayışı. İzlenimcilerin algıladığı ve resmettiği biçimiyle doğa, belirli bir andaki
ışık ve aydınlık etkisinden ibarettir. Dolayısıyla izlenimciler nesnelerin
yalnız biçimlerini betimlemenin ötesine giderek onların ışık karşısındaki
davranışlarını resmetmeyi amaçlamışlardır.

enteriyör

: Bina içi resmi.

eser

: Yapıt.

eskiz

: Bir proje, tasarım ya da sanat yapıtını ortaya koymadan önce yapılan ön

estetik

hazırlık çizimi. Taslak.
: Sanatta güzellik ülküsü. Sanatın genel doğasını sorgulama süreci. Estetik güzelliğin doğasına, sanatın doğası ve değerine ve bu konularla ilgili
araştırma işlemlerine ve insanın tepkilerine, cevaplarına yoğunlaşan felsefenin bir dalı.

estetik yargı

: Estetik yargı, bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla yargılama yetisi.

etüt

: Bir kompozisyon ya da figürün, bir kısmının ya da tamamının ayrıntılı
betimlenmesi.

F
figür

: Resim ya da heykel sanatlarında, betimlenmiş gerçek ya da hayal ürünü

flomaster kalem

her tür varlık, nesne.
: Keçeli kalem.

form

: Biçim, üç boyutlu nesnenin yapısal özelliği, boşlukta kapladığı alan.

fovizm

: 1905-1907 yılları arasında meydana gelen, bir grup ressamın öncülük ettiği özgün bir sanat akımı. Vahşi hayvan, yırtıcı kuş anlamına gelen “fov”
sözcüğünden türemiştir.
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fütürizm

: XX. yy.ın başlarında İtalya’da doğmuştur. “Her şey hareket hâlindedir.”
düşüncesini savunur. Sanatçılar cisimleri sürekli bir hareket ve değişme
içinde düşünmekte ve bir anlık görünüşün değil hatırlananın yorumunu
yapmaktadırlar. Bu akım dış dünyayı bir yana bırakarak tamamen iç dünyayı tuvale yansıtmayı amaçlar.

füzen

: Çubuk biçiminde getirilmiş kömürden oluşan bir resim malzemesi. Kömür kalem. Söğüt ağacı dallarından yapılır.

G
galeri

: Sanat yapıtlarının sergilendiği mekân. “Sanat galerisi” biçiminde kullanılır.

görsel sanatlar

: Çizgi, boya ve hacim veren maddelerle görme duyumuzla algılanan sanatların genel adı.

grafik sanatlar

: Çeşitli basım ve çoğaltma teknikleri ile gerçekleştirilecek resimsel ya
da yüzeysel malzemenin tasarımı konusunu ele alan sanat dalları grubu.
Afiş, tekstil tasarımı, tipografi vb.

grafiker

: Grafik sanatlarla uğraşan kişi.

gravür

: Fransızca “gravure” sözcüğünden alınan gravür, kazıma resim sanatı demektir. Ağaç, metal ve muşamba gibi çeşitli materyal üzerine kazınarak
ya da taş üzerine yağlı kalem ile işlenerek ve baskı ile elde edilen resim
ya da yazı.

guaj

: Kapatıcı özelliği olan, suyla incelen bir sulu boya türü.

güzel sanatlar

: Fikir, duygu ve düşüncelerimizi, çizgi, boya, hacim veya ses gibi anlatım
araçlarıyla ifade etme.

H
hacim
hareket
hat

: Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.
: bk. devinim.
: Arap alfabesinin harflerini kullanarak yapılan ve resimsel bir estetik değer taşıyan yazı sanatı.

heykel

: Hacim sanatı. Estetik yaşantı oluşturması amaçlanan üç boyutlu nesne,
yapıt.

heykeltıraş

: bk. yontu. Heykel yapan sanatçı.

hiyeroglif

: Mısırlıların kullandıkları bir resim yazı çeşidi.

I, İ
ışık-gölge

: Karanlık ve aydınlık. Varlıklar üzerindeki aydınlık, karanlık ve yarım
aydınlık etkileri düzenleyen resim tekniği.
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içerik

: Sanat yapıtının konu dışındaki kuruluşu. Yapıtın dokusu ve doku bağlantıları ile meydana gelen biçimin tümü. İçerikle konuyu karıştırmamalıdır. İçerik tümü ile sanatçının arayıp bulacağı ögeler ve onların düzeni
demektir.

ilkel sanat

: İlkel ulusların sanatlarına verilen ad. Bu sanat gözlerin patlak, parmakların uzun oluşu, gövdenin kitle olarak ön yüzden duruşu, karşıt ve kuvvetli renkler ile ilgi çeker.

K
kapalı kompozisyon

: Betilerin tüm olarak tablo sınırı içine sığdığı kompozisyon türü.

kara kalem

: Kurşun kalem kullanılarak yapılmış resim.

karşıt (kontrast)

: Resimde bir rengin ya da renk tonunun karşıtı olan renk ya da ton.
Ör. siyah rengin karşıtının beyaz, kırmızının yeşil, turuncunun mor, sarının mavi.

kavram

: 1. Bir şey üzerinde farklı algıları kapsayan genel düşünce. 2. Bir olay, bir
nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge. 3. Kaplamı ve içeriği
bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.

kavramsal sanat

: Görsel ya da dokunsal olmaktan çok zihinsel bir imge yaratmayı amaçlayan sanat anlayışı.

klasik

: 1. Ülküsel bir güzellik düşüncesinden kalkan, ölçü ve düzene dayanan
üslup. Arkaik ve barok üsluplar arasındaki aşama. 2. Her zaman için beğenilen, örnek olacak yetkinlikte yapıt.

klasizm

: Sanatta klasik ilke ve örnekleri izleme anlayışı.

kolaj

: Yüzey üzerinde kompozisyon oluşturularak başta kâğıt olmak üzere çeşitli materyallerle yapıştırma ve ekleme resim tekniğidir.

koleksiyon

: 1. Herhangi bir malzemenin çeşit, özellik, nitelik vd. bakımlardan toplanarak tasnif edilmesidir. 2. Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla
bir araya getirilmiş ve özeliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünüdür.

kompozisyon

: 1. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya
getirilmesi. 2. XX. yy. başına dek betiler kullanılarak yapılan resim. 3.
Çağımızda renk, çizgi ve yüzeylerin dengeli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği resim.

koram (hiyerarşi)

: Sanat yapılarında biçimlerin birbirine göre hiyerarşik yapısı.
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kübizm

: 1907–1914 yılları arasında Fransa’da fovizmden kopan sanatçılar tarafından oluşturulmuş, geometrik şekillerin temel alındığı resim anlayışı.

küratör

: Çağdaş sanat bağlamında küratör, sergi düzenleyicisi anlamında kullanılır.

L
leke

: 1. Resim sanatında yüzeyin homojen biçimde renk kullanılarak örtülmüş
parçası. Fırça tuşu ile yapılan bir iz. 2. Resim yüzeyi üzerinde sınırları
belirli boya parçası.

linol baskı

: Düz baskı grafik tekniklerindendir. Oyulan kısımların dışına, düz kalan
yüzeye mürekkep sürülerek tek tek basılır.

litografi

: Düz baskının çok kullanılan bir çeşidi. Taş baskı tekniği.

M
mekân

: Fon ile objeler ve figürler arasındaki her türlü ilişki. Bir yapının üç boyutlu olmasından başka onun uzay içinde kapladığı alan.

metamorfoz

: Başkalaşma (başkalaşım).

miktar

: Renk kontrastı (nicel).

mimari

: Binaları ve diğer fiziki yapıları (ev, okul, gökdelen vb.) tasarlama ve
kurma sanatı.

motif

: Bezeme ve süslemede bütün oluşturan parçalardan her birine verilen ad.

müze

: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer, yapı.

N
natürmort

: Çiçek, meyve gibi doğal ve hareketsiz varlıkları betimleyen resimsel yapıt, ölü doğa.

nokta

: Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Resimde “nokta” merkezi, dengeye
sahip bir yüzeysel etki ögesi.

O, Ö
obje

: Nesne.

optik

: Görsel etki.
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oran

: 1. İki şekil arasında ya da bütün ile bütünün parçaları arasındaki büyüklük, miktar ve derece ilişkisi. 2. Resim, heykel ve mimarlık sanatlarında,
parçaların etki yönünden birbirlerini değerlendiren büyüklükleri.

oran-orantı

: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. 2. (mat.) Birincinin ikinciye oranı,
üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı,
orta.

oylum

: Resimde derinlik etkisi, üç boyutluluk etkisi. Mimarlıkta mekân karşılığı.

örge

: 1. Bir süslemeyi meydana getiren ana ögelerden her biri. 2. Sanatçının
yapıtına koymak üzere doğadan seçip ayırdığı görüntü parçası.

örüntü

: Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi.

özgün

: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

özgün resim

: Kişiye özgü resim.

P
paspartu

: Resim ya da fotoğraflar çerçevelenirken, çerçevenin içine bunlarla birlikte yerleştirilen fon işlevi gören kâğıt. Ortası boş olarak çerçeve şeklinde
kesilmiş mukavva veya karton.

perspektif

: Varlıkları, resmin iki boyutlu ortamında, üç boyut hissi (derinlik) vermek
için belli kurallara bağlı kalarak çizme tekniği.

peyzaj

: Doğadan yapılan manzara resimleri.

plastik sanatlar

: bk. görsel sanatlar.

portre

: İnsan yüzünü gerçekçi bir anlayışla betimleyen resim veya heykel yapıtı.

poster

: Duvara asılmak için kullanılan büyük boy resim. Bilimsel toplantılarda
panolara asılan kısa bildiri.

pratik sanatlar

: Aşçılık, duvarcılık, terzilik, dokumacılık vb. gibi günlük hayatımıza gir
miş alışkanlık ve ustalık isteyen meslekler.

primitif

: Gelişmemiş, ilkel, basit.

proje

: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alanda /
konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüşme geliştirme, yeni
bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmenleri rehberliğinde yapacakları çalışmadır.

puantilizm

: 1. Noktacılık. 2. Resimsel etki, renklerin küçük noktacıklar biçiminde
gruplanması ile elde edilmiştir.
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R
rakursi

: 1. Kısa görünüş. 2. İnsan, nesne, vb. resimleri yaparken derinlik yanılsaması oluşturmak, resmedilen ögenin mekânda geriye doğru gidişini göstermek için kullanılan bir betimleme yöntemi.

rapido

: Belirli incelikte çizgi çizebilen ve dolma kaleme benzeyen bir tür mimari
çizim kalemi.

realizm

: Gerçekçilik. 1839 yılında ortaya çıkmıştır. En önemli özelliği, gerçek
olanı, gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna gibi ifade etmesi.

renk

: Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı
etki.

renk çemberi

: Renkleri karıştırma, seçme ve tanımlamada yardımcı olan, renklerin ve
ara renklerin gösterildiği radyal grafik.

renk kontrastı

: 1. Renk zıtlıkları. 2. Görsel sanatlarda çizimden farklı olarak saydam ya
da saydam olmayan boyalarla bir veya birden fazla renk ile bir yüzeyde
leke ya da çizgilerle imge oluşturma sanatı.

resim retrospektif

: Dünden bugüne. Geriye dönük.

ritim

: 1. Bir kompozisyonda farklı ögelerin sırayla ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi. 2. Gözle görülebilir devamlı biçimlerin tekrarı ile elde edilen
akıcılık veya devamlılık. 3. Görsel tempo, ölçülü vurguların kullanılması. 4. Hareket hissi ya da görünüşü üretmek için sanatın elemanlarının
düzenli tekrarına gönderme yapan sanatsal ilke.

Rönesans

: Yeniden doğuş. XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer
Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ
kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

röprodüksiyon

: 1. Tıpkıbasım. 2. Bir sanat eserinin orijinal formuna ve elemanlarına sadık kalarak kopyasının üretilmesi. 3. Bir sanat ürünün gerçek boyutları
ve tekniği göz önünde bulundurulmadan üretilen kopyası.

S, Ş
sanal

: Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan.

sanat

: İnsan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinliklerinde biçimlenmesi.
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sanat eleştirisi

: Bir sanat eserine hem bütün olarak hem de ayrıntıları ile toplumsal bağlam içinde bakma, sanat eserini betimleme, çözümleme, yorum ve yargı
sürecidir. Çoğu kez yanlış anlaşılageldiği gibi eleştiri, hata bulma işi de-

sanat eseri

ğildir.
: Yüksek sanatsal nitelikteki resim, heykel, grafik, mimari vb. eserler.

sanatsal doku

: Bir resmin, heykelin ya da bir yapının iskeleti; yapı kuruluşu.

sanatsal düzenleme
elemanları

: Renk, değer, biçim, açık-koyu-orta, çizgi, doku, uzam/mekân.

sanatsal düzenleme
ilkeleri
sembol

: Bütünlük, ritim, zıtlık, örüntü, motif, oran- orantı, denge, vurgu, uyum.
: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret,
simge.

sentez

: İki boyutlu düzlem üzerinde farklı biçim ve şekillerin kompozisyonel bir
bütünlük hâline getirilmesi gibi çalışmaları içerir.

sergi

: Yazı, şiir, heykel, resim gibi ürünlerin uygun şekilde yerleştirilerek göz
önünde sergilenmesi, incelemeye sunulmasıdır.

sessel sanatlar

: Ses ve sözle işitme duyumuza hitap eden sanatlardır.

simetri

: İki ya da üç boyutlu bir biçim üzerinde yer alan tüm noktaların en az bir
eksene göre eşit uzaklıkta bulunmaları durumu.

slayt

: 1. Diyapozitif. 2. Yarı ya da tam karartılmış bir odada bir gösterici ile beyaz perdeye ya da duvara yansıtılarak öğretim etkinliklerinde kullanılan

somut

saydam resim.
: Varlığı duyularla algılanabilen, soyut karşıtı.

soyut

: Varlığı duyularla algılanamayan, somut karşıtı, abstre.

stilist

: 1. Bir modaevinde yeni ürünlerin oluşumunu ve yaratılmasını sağlayan
kimse. 2. Giyim eşyası alanında uzmanlaşmış moda desinatörü.

stilizasyon

: Objenin esas formu, biçimi, şekli çok fazla değişikliğe uğratılmadan sadeleştirilmiş bir şekilde görünüş kazanması.

sürrealizm

: Gerçeküstücülük. 1924’te Andre Breton (Andre Briton) tarafından ortaya
atılan, doğanın mantıksal görüşünü değil insanın bilinçaltı ve rüyalarındaki dünyasını ön plana çıkaran sanat akımı.

şablon

: Karton veya benzeri malzemeden, basılacak yerleri açık kalacak şekilde
hazırlanan baskı kalıbı.

şekil

: bk. biçim.

T
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tasarım

: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, tasar
çizim, dizayn.

taslak

: Asıl yapıta hazırlık olarak yapılan genellikle küçük boyutlu ön çalışma
ürünü.

tema

: Resim ve heykelde esas konu, ana fikir.

tepegöz

: Derslerde asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığı ile perdeye yansıtan optik araç.

ton

: 1. Resimde aynı rengin açıktan koyuya doğru derecelenmesi. 2. Aynı
rengin çeşitleri. Türk mavisi, Prusya mavisi, çivit mavisi, deniz mavisi,
indigo gibi.

tuval

: Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba
kumaş.

U, Ü
ufuk çizgisi

: Yer ve gökyüzünün birleştiği ve göz hizasına denk gelen yatay çizgi.

uyum

: Bir yapıtta parçaların birbirleriyle ve yapıtın tümüyle uygunluğu.

uzam

: Nesnenin uzayda kapladığı alan.

üç boyutlu

: Boyu, eni, derinliği veya yüksekliği olan plastik.

üçlü kompozisyon

: Uyanış Çağı resimlerinde, betileri piramit şeması içine oturtan kompozisyon türü.

ürün

: Sanat adına yapılan bir nesne.

üslup

: Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da biçimlendirme yolu.

V
valör

: Aynı rengin en koyusundan en açığına kadar dereceleri.

vizör

: Kamera, fotoğraf ve dürbünde bulunan, görüntüyü tam sınırlarıyla kesmeden veya taşırmadan alabilmeyi sağlayan düzenek, bakaç.

vurgu

: İzleyicilerin dikkatini çekmede etkin olan sanatsal faaliyetler içinde bir
alan. Bu alanlar genellikle zıt (kontrast) ölçüler, şekiller, renkler ya da
diğer farklı yapılara sahiptir.

Y
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yaratıcı düşünme

: Öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirebilmeleri, birleştirebilmeleri, yeniden farklı ortamlarda kullanabilmeleri ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretebilmelerini ve olaylara farklı bakabilmelerini içerir. Görsel sanatlar dersinde
yapılan bütün biçimlendirme faaliyetleri öğrencinin, yaratıcılığını geliştirmesine katkı sağlar.

yaratıcılık

: Kendine özgü ve özgün bir nesne ortaya koyma sürecidir.

yontu

: Taş, mermer vb. malzemelerden yontularak yapılmış heykel sanatı ürünü.

yorumlama

: Betimleme ve çözümleme, sanat yapıtını inceleyeni yoruma götürür.
Sanat yapıtının anlamının hissedildiği, duyguların açıklandığı evredir.
Daha önce toplanan bilgiler, yapıttaki ana duygunun ve mesajın açıklanmasında kolaylık sağlar.

yüzey

: Sanat terminolojisindeki anlamıyla, üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her tür alan.

Z
zanaat

: İş görüsü ön planda olan, estetik kaygılar gütmeyen pratik sanatlar.

zanaatçı

: Daha çok, teknik yeteneğe ve ustalığa dayanarak üretim yapan kimse.
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Young-Hare-e1429622056912.jpg (Erişim Tarihi: 08.05.2017)

•

Görsel 3.70: https://i0.wp.com/www.guggenheim.org/wp-content/uploads/1906/01/78.2514.1_ph_web.jpg?w=870&zoom=2 (Erişim Tarihi: 26.01.2018)

•

Görsel 3.71: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.72: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.73: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.74: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.75: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.76: Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilen tasarımcı firma tarafından hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.77: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.78: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.79: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.80: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.81: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.82: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.83:Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.84: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.85: Komisyon Tarafından Hazırlanmıştır.

•

Görsel 3.86: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/07/bedri-rahmi-eyuboglu-anadolu-hisari.jpg (Erişim Tarihi: 14.05.2017)

•

Görsel 3.87: https://rupark.com/jpg714270628 (Erişim Tarihi: 26.01.2018)

•

Görsel 3.88: http://www.maraskimlik.com/images/upload/image/ressam%20karaokur%20
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sankoda/1.jpg (Erişim Tarihi: 11.01.2017)
•

Görsel 3.89: https://www.forumalv.org/attachments/34182d1431911742/ibrahim-calli-adada-gezintiye-cikan-kadinlar-tablosu.jpg (Erişim Tarihi: 11.01.2017)

•

Görsel 3.90: https://resimbiterken.files.wordpress.com/2014/03/2.jpg?w=293&h=386
(Erişim Tarihi: 11.01.2017)

•

Görsel 3.91: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/01/omer-muz-galata-koprusu.jpg (Erişim Tarihi: 11.012017)

•

Görsel 3.92: Emine Demet Duman Çalışması

•

Görsel 3.93: 9. Sınıf, Öğrenci çalışması

•

Görsel 3.94: http://turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/small/w_
mahmudcuda.jpg (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
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