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GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

MÜZÂKERE KONULARI 

 
Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. 

Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri 

öğretmenlerimizin katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar, belirlenen ana 

başlıklar çerçevesinde ilgili dersleri müzakere ettiler ve dile gelen görüşler raportörler 

tarafından yazıya geçirildi. İllerde birleştirilerek gönderilen bu dosyalardan seçilen bazı 

önemli maddeler “Eylül-2014 Mesleki Çalışmalarda” öğretmenlerimizin görüş alışverişine 

ve müzâkerelerde bulunmasına esas olması için buraya alınmıştır. Bu metin, yayınlanmış bir 

eser, akademik bir çalışma veya Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan bir 

rapor değildir. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen mesleki çalışmalar 

çerçevesinde, alan öğretmenlerinin görüşlerinden oluşan ve birbirinden farklı teklifleri de 

içeren bir metindir.  

Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

1. Dersin Öğretim Programı ve Kazanımlarıyla İlgili Görüşler: 

 Sanat eğitiminde uygulamalar okulda bu amaç için ayrılmış ve düzenlenmiş bir atölye 

ortamında olmalıdır. 

 Program yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkeleri benimsenmiş,  ortalama koşullar 

temel alınarak hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. 

 Ortaöğretimde görsel sanatlar eğitiminin amacı sanatçı yetiştirmek değil, sanatı seven 

bireyler yetiştirmektir. Sanat uğraşısında bulunan ve sanat eseriyle karşılaşıp onu 

değerlendiren kişide harekete geçen tüm zihinsel yetenek ve süreçleri, duyu, duyum, 

algılama, imgeleme, düşünme, çağrışım gibi güçleri eğitmek sanat eğitimi ile 

gerçekleşebilir.Buradan hareketle öğrenim yaşantısı boyunca bu dersi yeterince alan ö

ğrencilerin gelişimi diğer disiplinlere de katkı sağlayacak şekilde oluşmakta, toplum 

içerisinde estetik anlayışı kazandırılmış,sanata olan ilginin artırılarak toplumda 

istenmeyen davranışların (şiddet, madde kullanımı v.b.) daha düşük seviyelere 

düşürmesi beklenmektedir. 

 Programda yer alan etkinlik örnekleri programın genel amaçlarına ve kazanımlarına 

cevap verecek nitelikte olmasına karşın bir kısmının, okulların fiziki ve donanım 

özellikleri açısından uygun olmaması söz konusu olabilmektedir. 

 Program öğrenci merkezli bir anlayışla hazırlandığından öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını giderebilecek niteliktedir. Bu bağlamda öğrenme alanlarının dengeli bir 

biçimde serpiştirilmiş olması, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

davranışlarını geliştirmesine katkı sağlamaktadır.  

 Öğretim programında bazı etkinliklerin aynı hafta içinde yetiştirilememesi nedeniyle 

bir sonraki haftaya sarkması, çalışmaya yönelik olarak öğrencinin ilgisini, heyecanını 

ve isteğini zayıflatmaktadır. 

 İmam Hatip Liselerinde artık 9. Sınıftan itibaren Görsel Sanatlar dersinde Ebru, 

Hüsn-i Hat ve Tezhip dersleri okutulabilecektir. Bu alanlara ilgisi olan öğrenciler 

teşvik edilmeli ve öğretmenlerden bu alanlarda sertifikası olanlar bu dersleri de 

okutmalıdır. 

2.  Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşler: 

 Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru-cevap, Rol Yapma, Drama, Benzetim, İkili ve Grup 

Çalışmaları, Eğitsel Oyunlar, Takrir, gibi çeşitli teknikler ders ve konunun içeriğine 
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göre uygulanmaktadır. Özellikle akıllı tahtanın daha aktif bir şekilde kullanılması için 

gerek EBA sitesinde gerekse diğer kaynaklarda kullanılması gerekmektedir.  

 Zümre öğretmenleri arasında özellikle etkileşimli tahtayı aktif olarak kullanabilmek 

için yazılı ve görsel kaynak paylaşımının sağlanması gerekmektedir.    

 Görsel sanatlar dersinde sanatçıların yapmış olduğu eserleri göstermek öğrencileri 

daha çok motive etmekte, benzer çalışmalar yapmaya yönlendirmektedir. 

 En çok -Karakalem,-Pastal boya-Sulu boya-Guaj boya-Özgün Baskı Tek.-Kolaj-Lavi 

Tek.-Rekreasyon-Röprodüksiyon teknikleri kullanılmaktadır. 

 Şu hususlar dikkate alınarak yöntem teknik seçimi yapılmaktadır: 

 Dersin muhtevası: Dersin içindeki konuların muhteviyatı, çoğu kez öğretim 

metodunun en kuvvetli belirleyicisidir. 

 Öğrencilerin özellikleri: Öğrencilerin yaş, cinsiyet, yetenek ve ilgileri, 

motivasyonları, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, öğrencilerin 

içinde yetiştikleri çevre v.s. metot seçiminde etkili olmuştur  

 Öğretmenin özellikleri: Ders metodunu öğretmen seçtiği için, bu seçimde onun 

özelliklerinin de etkili olacağı son derece etkili olmuştur. 

 Öğretim araç-gereçlerinin durumu: Okulda ders araçlarının olup olmaması da 

öğretim metodu seçimini etkiler. Hatta okulun bir resim atölyesinin varlığı ya da 

yokluğu da metotseçimine etki yapmıştır. 

 Dersin uygulamalı olarak işlenmesi öğrenciyi derse dahil etme noktasında faydalı 

olmaktadır. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri dersin işlenişine katkı 

sağlamaktadır.  

 Gelişen ve değişen çağda yeni yöntem ve tekniklerin öğretmenler tarafından 

benimsenmesi açısından hizmet içi kurslar ve öğretmen kılavuz kitaplarında her 

yöntem için uygulamaların yer aldığı etkinlikler olmalıdır. 

 Görsel Sanatlar dersinin öğretim yöntemi kesinlikle birinci sırada uygulama yöntemi olmalı 

ayrıca Modelden Çalışma, Drama, Eğitsel yaratıcılık gibi yöntemler kullanılmalıdır. 

 Düz anlatım gibi alışılmış tekniklerin dışında müzikle çalışma, anlatım, örnek olay ya da 

hikayeler yer almalı ayrıcı bu yöntem ve tekniklerin uygulanabilmesi için Atölyeler, 

Projeksiyon, Bilgisayar her okulda mutlaka olmalıdır. 

 

3. Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri ile İlgili Görüşler: 

 Her bir okulun fiziki şartlarının (Resim Atölyesi) hazırlanması (Resim Sehpaları, 

Masa,.vb.) gibi malzemelerin sağlanması gerekir. 
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 Dersin hedeflerini desteklemeyen bir materyal, her ne kadar iyi hazırlanmış olsa bile, 

öğretimsel etkinliği düşük olmaktadır. Buna dikkat edilmelidir. 

 Gerek teknoloji gerekse bilişim teknolojileri konusunda, öğretmenlerin materyal 

kullanımı konusunda eksikliklerinin giderilmesi için etkinlikler düzenlenmeli. 

Materyal kullanımı ve geliştirmeyle ilgili hizmet içi eğitim seminerleri öğretmenler 

için daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Görsel sanatlar dersinde kullanılacak araç ve gereçlerde aranacak özelliklerin başında 

çocuğun yeteneğinin geliştirmesine ve kendini ifade etmesine olanak sağlayabilecek 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

 Materyaller öğrencinin düşünsel becerilerini ön plana çıkarmasını sağlayacak özellikte 

olması gerekmektedir. 

 Kullanılacak boya çeşidinde sınırlama getirilmemeli öğrenci hangi boyayı kullanmak 

istiyorsa onu kullanmalıdır. 

 Ayrıca bütün okullarda resim panoları, resim sehpaları, projeksiyon ve bilgisayar 

olmalıdır. 

 İlgili derslerde İmam Hatip Liseleri için hazırlanan Ebru, Hüsn-i Hat ve Tezhip kitabından 

yararlanılabilir. 
 

 

4. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarıile İlgili Görüşler: 

 Sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektiren sınıf yönetiminin eğitim ve öğretim 

üzerindeki etkisi genel kabul gören bir anlayış biçimidir. Etkili bir sınıf yönetimi 

olmaksızın sınıf ortamında öğrenciye kazandırılmak istenen davranış biçimlerinin 

istenen düzeyde gerçekleşebileceğini söyleyebilmek zordur. Sınıf yönetimi, kaynakları 

örgütleme, çevreyi etkili bir biçimde düzenleme, öğrenci gelişimini gözleme, ortaya 

çıkabilecek öğrenci sorunlarını önceden tahmin edebilme gibi unsurları içeren sınıftaki 

hayatın bir orkestra gibi yönetilmesidir. 

 Öğretmen, plânlamadan, önceden tahmin edemeyeceği sorunların üstesinden gelme ve 

öğrenciyi istenilen amaçlar yönünde eşgüdümlemeye kadar geniş bir yelpaze içerisinde 

sınıf ortamının örgütlenmesini yönetim becerilerine dayalı olarak düzenleyebilmelidir. 

Bu düzenlemenin istenen düzeyde gerçekleşebilmesinin, sınıftaki olaylar örgüsünün 

tek tek parçalarını değil, tümünü birden göz önünde tutularak başarılabileceği 

söylenebilir. Öğretmenler öğrencilerin sadece yetenek ve öğrenme alışkanlıklarına 
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değil, aynı zamanda davranışlarına da dikkat etmelidirler. Davranış kontrolü sınıf 

yönetiminin önemli bir öğesidir. 

 Sınıfın karmaşıklığını ve çeşitliliğini eşgüdümleyen, öğrenme çevresini daha etkili bir 

şekilde oluşturan bir yöntem olarak sınıf yönetimi, sınıftaki uygulamaların tümüyle 

ilişkilidir. Bu uygulamaların hazırlayıcısı ve yönlendiricisi olarak öğretmen 

davranışları öğrenme hedeflerine ulaşmada önemli bir etkendir. Bu nedenle öğrenci 

ihtiyaçları çerçevesinde öğretmen gerektiğinde bir lider, gerektiğinde bir arkadaş 

olabilmelidir. Uygun bir ortam oluşturulduğunda, doğru program ve doğru yöntemlerle 

her insanın öğrenme isteğinin artacağı ve “bütün öğrencilerin öğrenebileceği” 

söylenebilir. 

 Görsel Sanatlar dersi sınıf yönetiminde öteden beri süregelen yöntem, teknik ve 

anlayışlar aynen devam etmektedir. Öğretmen, belirli bir konuyu belirledikten sonra bu 

konuyu öğrencilere izah etmeyi ve dersin sonuna kadar öğrencileri konu ile meşgul 

etmeyi yeterli görmektedir. Öğrencilerin sadece konuyu anlamış olmaları ve konuya 

uygun bir ürün ortaya koyabilmiş olmaları sanat eğitimcisi açısından yeterli 

görülmektedir. Böylece öğretmen dersi amacına ulaşmış görmekte ve kendini de 

başarılı olarak kabul etmektedir. Oysa ideal bir görsel sanatlar dersi açısından 

geleneksel yöntemde bazı eksikler olduğu açıktır.  

 Geleneksel anlayışta görsel sanatlar dersinin sınıf yönetimi; öğretmenin konuyu 

verdikten sonra sınıfta disiplini sağlamak ve ders süresi boyunca öğrencileri konu ile 

meşgul edebilmek olduğu görülmektedir. Modern anlayışta yer alan çeşitli teknikler ile 

kuramsal bilgi destekli etkinlikler dizisi anlayışı henüz ortaöğretim düzeyinde 

uygulanmamakta olduğu anlaşılmıştır. 

 Lisans eğitiminde sınıf yönetimi teknikleri sadece eğitim bilimleri derslerine 

bırakılmamalı ve atölye dersleri olarak ifade edilen dersler içinde de yer almalıdır. 

 Öğretmenin içeriğe hâkim olup olmaması sınıf yönetimini de etkileyebilir. Bu yüzden, 

resim-iş öğretmenliği programında, ilk ve ortaöğretimde yer alan içeriğe uygun eğitim 

verilmelidir.  

 Yöntem ve tekniklerin uygulanış biçimi sınıf yönetimini belirli ölçüde 

etkileyebileceğinden, lisans eğitimi boyunca resim-iş (görsel sanatlar) öğretmeni 

adayları yeni yöntem ve tekniklerle ve yeni eğitim anlayışlarıyla donatılmalıdır.  

 Öğrencilerin her hafta yaptığı çalışmalardan sınıf düzeylerinde sınıflara asılması 

gerekenlerden 3 tane asılarak bir diğer çalışmada toplanmakta, arşivlenmektedir. 
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Öğrenciler kendi çalışmalarının asıldığını gördüğünde daha çok motive olmakta, diğer 

çalışmaya daha istekli hale gelmektedir. 

 Sınıf yönetimi; kaynakları örgütleme, çevreyi etkili bir biçimde düzenleme,  öğrenci 

gelişimini gözleme, ortaya çıkabilecek öğrenci sorunlarını önceden tahmin edebilme 

gibi unsurları içeren sınıftaki hayatın bir orkestra gibi yönetilmesidir.  

 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler öğretmen, öğrenci, okul programı, eğitim ortamı, 

eğitim yönetimi, aile ve çevre olarak sıralayabiliriz. Ancak bunlar içerisinde en önemli 

olanı öğretmenlerdir. Çünkü eğitim süreçlerinin düzenlenmesinden ve 

yürütülmesinden öğretmen sorumludur. 

 Derse ilgilerini arttırmak ve anne babaların derse olan yaklaşımlarını olumlu yönde 

değiştirme adına, çağımızda sanat kavramının ne kadar gerekli olduğu başta anne 

babalara, öğrencilere kamuoyuna anlatmak gerekmektedir. 

 Görsel sanatlar dersinde etkili iletişim için beden dilinin kullanılması gerekir; ses tonu, 

jest, mimik hareketleri göz teması çok önemlidir. 

 Öğretmenin alanındaki yetenekleri akademik başarısı ve öğrenciye bu konuda güven 

vermesi öğrenciyi rahatlatır; bu yüzden öğretmen yaratıcılığını öğrenci ile birebir 

paylaşmalı ona yol göstermelidir. 

 Öğrencinin fikirlerini açıkça söylemesine olanak tanımalı onu yaptıklarıyla özgür 

bırakmalıdır. 

 Resim yaparken zorlanan ya da isteksiz öğrencilere diğer öğrencilerden farklı olarak 

hiçbir teknik zorlamaya gitmemeli teknik ve estetik kaygı taşımayan onların ilgi 

alanlarını tespit ederek o alanda yönlendirilmeli sevdiği malzemeyi kullanmalarına 

imkan vermek gerekir. 

 Yüksek öğrenimini bu alanda yapmak isteyen öğrencilere özel ilgi ve ekstra çalışmalar 

yapmak gerekir velilerin bu konuda destekleri istenmeli ve onları bu konuda 

bilinçlendirmelidir. 

 Resim dersinde akademik başarının sağlanabilmesi için fiziki ortam ve gerekli 

malzemenin temini önemli bir konudur. Uygun bir atölye ortamı oluşturulmalı maddi 

yersizliklerden dolayı malzeme temin edemeyen öğrencilere öğretmen ve idareciler 

tarafından desteklenmelidir. 

 Sanat eğitiminin uygulama niteliğinden kaynaklanan ayrıcalıklardan dolayı 

öğretmenin görevi büyüktür. Toplum olarak sanata ve sanat eğitimine bakış açısı ve bu 

konudaki bilinçsizliğin eğitime yansımaları temel sorunlar arasındadır. 
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5. Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel Etkinliklerle İlgili Görüşler: 

 Dersler ile ilgili kazanımların daha aktif olabilmesi için okul gezilerinin mümkün 

olduğu kadar yapılmalıdır. 

 Bu faaliyetler sırasında öğrencilerin her hangi bir alanda yetenekli olduğu fark edilirse 

o alana ağırlık verilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi, belki de onun hayatının 

ilerleyen yıllarında hobi veya meslek edinmesine zemin hazırlar. 

 Öğrenciler için yıl içinde sanat seminerleri düzenlenmeli öğrencilerin sanatçılarla 

tanışmaları onlara istedikleri sanatla ilgili soruları sorma imkanı verilmeli. 

 Ayrıca fotoğraf, seramik gibi kulüpler kurulmalı merakı olan öğrencilere alternatif 

çalışma ortamları oluşturulmalıdır; yılın sonunda öğrencilerin çalışmalarını 

sergileyebilecekleri ortamlar hazırlanmalı bu sergiler öğrenciler ve ailelerin beğenisine 

sunulmalı. 

 Ders programına uygun Mozaik, Arkeoloji ve İslam Eserleri Müzesi gibi Müzeler 

gezilerek öğrencilere farklı öğrenim alanları sunulmalı. 

 Yüksek öğrenimini bu alanda yapmak isteyen öğrenciler için üniversite tanıtım 

programları düzenlenmelidir. 

 Yağlı boya, akrilik boya duvar resmi çalışmalarının yanı sıra dersimizin geniş 

uygulama alanları daha fazla dallarda ve tekniklerde çalışmaların arttırılması 

öğrencinin ilgi alanlarına daha fazla hitap eder. Ebru, hat vb gibi faklı tekniklerde bu 

alanlara özel ilgi duyan öğrencilerle çalışıp yapılan ürünlerin sergilenmesi 

mümkündür.  

 

6. Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler: 

 

 Ortaöğretimde görsel sanatlar eğitiminin amacının sanatçı yetiştirmek olmadığı, sanatı 

seven bireyler yetiştirmek olduğu belirtilmesine rağmen dersin notla 

değerlendirilmesinin yanlışlıklara sebebiyet verebilmektedir. Notla değerlendirmenin 

dışında farklı bir değerlendirme yöntemi kullanılması öğrencilerin not kaygısı 

olmadan derse karşı daha ilgili olacakları önerilebilir. Not kaygısı olmayan bir sınıf 

ortamında derslerin işlenişine olumlu katkı sağlayacaktır. 

 

 Öğretmenlerimizin, eğitim – öğretim sürecinde öğrencinin değerlendirmesini hangi 

araç/araçlardan yararlanacakları öğretim programında belirtilmiştir. Buradaki amaç 
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öğrencinin performansını bir veriye çevirmektir. Öğretmenin gözlemi ve öğrencinin 

performansının verilere çevrilmesi hem öğretmene hem öğrenciye hem de veliye 

sonuçların hangi amaçla kullanılabileceğine dair bir veri sağlar. 

 Öğrencilere sanatçı yetiştiriyormuş gibi yaklaşılmamasına, her birinin sanatsever 

bireyler olmasına özen gösterilmelidir. Değerlendirmede bireysel farklılıkları dikkate 

alan yöntemleri kullanmalıdır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları, gözlem, 

performans görevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri öğrenci ürün dosyaları, 

projelerdir. Öğrenme ürününden çok öğrenme süreci değerlendirilmelidir. 

 Öğrencilerin sadece sınavlardan (uygulama veya yazılı) aldıkları notlar ile değil bir 

öğretim süreci boyunca sergilemiş oldukları performansları göz önüne alınarak 

değerlendirmesi ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde sınıf içindeki 

performansları, etkinliklere katılımı ön planda tutulmalıdır. Öğrencilerin Görsel 

Sanatlar dersinden proje alma alışkanlığı zayıf olduğundan bu alandaki değerlendirme 

genellikle yapılamamaktadır. 

 Veli, öğrenci hatta okul yönetimi Görsel Sanatlar dersini nota dönüştürürken sonucun 

100 olması gerektiğine inanmaktalar. Bu inanç, objektif değerlendirmeden öğretmeni 

uzaklaştırmaktadır. 

 Çözüm yeteneğe dayalı olan Görsel Sanatlar derslerinde not ile değerlendirmenim 

kaldırılması bunun yerine başarılı- başarısız kavramlarının getirilmesi gerekmektedir. 

 Görsel sanatlar dersinde yer alan bu ölçme değerlendirme araç ve yöntemleri öğretmen 

ve öğrenci açısından çok uzun zaman aldığından uygulamaya yönelik olan bu dersimiz 

de programa göre yapılması gereken uygulama çalışmalarımızın eksik kalmasına 

sebep olmaktadır. 

 Görsel sanatlar dersinin notla değerlendirilmesi olmamalı öğrenci bu dersi not kaygısı 

olmadan isteyerek, severek zevk alarak ve bir aktivite olarak görmeli ona göre derse 

gelmelidir. Eğer değerlendirme yapılacaksa da sert baskıcı bir tutumdan kaçınılıp sevecen bir 

yaklaşımla herkes yeteneğine, kişiliğine ve yapabildiklerine göre değerlendirilmelidir. 

Değerlendirme ölçütleri 

a. Yapılan Çalışmanın Özgünlüğü 

b. Verileni Alma Uygulama ve Çözümleme Yetisi 

c. Anlatım Gücü 

d. Zaman ve Araç Gereci Doğru Kullanma 

e. Çizgi Yeterliliği 

f. Çalışmaya Karşı İlgi 
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g. Görsel sanatlar dersi için yazılı sınav yapılmalıdır. 

 

7. Mesleki Gelişimile İlgili Görüşler: 

 Görsel sanatlar eğitiminin ilk ve ortaöğretimde istenen düzeye gelebilmesi istenen 

kalite düzeyine sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesine bağlıdır. Bunun 

sağlanabilmesi için üniversitelerdeki “görsel sanatlar öğretmenliği” programlarının 

dersleri ve içerikleri tekrar gözden geçirilmelidir. Bu alanın içeriği ilk ve orta 

öğretimde yer alan görsel sanatlar eğitimi dersinin içeriği ile bir paralellik taşımalıdır. 

Oysa adlandırmada bile bir uyumsuzluk göze çarpmaktadır. Görsel sanatlar öğretmeni 

diploması ile lisans öğretimini noktalayan öğretmen adayı atanınca görsel sanatlar 

öğretmeni olmaktadır. Adlandırma dışında, ayrıca, içeriğin de tam uyuştuğu 

söylenemez. 

 Günümüzde Görsel sanatlar öğretmeni tüm öğrencilerini yaratıcı düşünme ve 

uygulamalara yönelten bir sanatçı, görev aldığı eğitim kurumunun sanat danışmanı, 

iletişim tasarımcısı, sahne tasarımcısı, fotoğrafçısı, dekoratörü ve masaüstü yayıncısı 

ya da grafikeri gibi donanımlı olmak zorundadır. 

 Görsel Sanatlar Dersi öğretmenlerine programın tanıtılması yeniliklerin 

benimsetilmesi ve ders öğretmenleri arasında bir kaynaştırma sağlanması açısından 

mutlak surette zorunlu tutularak hizmet içi eğitim seminerlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 


