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SUNUŞ

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların gereksinim duyduğu nitelikli
insan tanımını da değiştirmiştir. Günümüzde giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet
ve yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan becerilerini ve bilgisini tek
sürdürülebilir rekabet avantajı hâline getirmiştir.
Rekabet gücünün her yerde belirleyici olması ve yaşanan bilim ve teknoloji
devriminin uyum yeteneği yüksek, yeni beceriler kazanmış, öğrenmeye açık ve işbirliği içinde
çalışabilen iş gücüne olan talebi artırması; verimliliğe, eğitime ve araştırma-geliştirmeye
(ARGE) yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, gelişmiş
ülkelerde yaşam boyu eğitime önem verilmekte, temel eğitimin niteliğinin yükseltilmesine
çalışılmakta, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ağırlık
verilmektedir.
Bunun yanı sıra, insan hak ve özgürlükleri ile çevre bilincine yönelik tüm dünyada
ortaklaşa bir anlayışa doğru gidildiği de gözlenmektedir. İnsan hak ve özgürlükleri ile çevre
bilinci olmazsa olmaz temel konular arasına girmiş bulunmaktadır.
Dünyamızda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak öğrenme ve öğretme
alanlarındaki bilimsel çalışma bulguları, öğretme ve öğrenme anlayışımızın da değişmesini
zorunlu hâle getirmiştir. Yeni öğrenme anlayışına göre öğrenen, uyarıcıların pasif bir alıcısı
değil; onların çözümleyicisi, bilgi ve davranışların aktif oluşturucusudur.
Bireysel farklılıkların belirginleştiği günümüzde öğrenmeyi ve bilgiye ulaşmayı
öğrenmiş, insan ve çevre haklarına saygılı, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek başlıca
hedef hâline gelmiştir. Bütün bu hızlı değişimler toplumsal yaşamımızı da büyük ölçüde
etkilemiş, toplumumuzdaki değer yargıları, toplumun bireyden ve bireyin toplumdan
beklentileri büyük ölçüde değişmiştir.
Bütün bu gelişmeler eğitim programlarının değiştirilerek çağa uygun bir hâle
getirilmesini ve geleceğe yönelik olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk nedeniyledir ki
gelişmiş ülkelerde eğitim programları ortalama her beş yılda bir, günün gereksinimleri
doğrultusunda değiştirilmekte veya geliştirilmektedir. Hatta günümüzde bazı ülkelerde
(örneğin Avustralya) programlar günü gününe revize edilebilmektedir.
Ülkemiz, hızla gelişme, dünyaya ayak uydurma ve çağı yakalama çabası içerisindedir.
Dolayısıyla gerek bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin gerekse eğitim bilimleri
alanlarındaki kuram ve uygulamaların ülkemize uyarlanması bir gerekliliktir. Bu zorunluluktan
ortaya çıkan Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) 2013 yılında hayata
geçirilmiş, projenin sonucunda da ekteki öğretim programları ortaya çıkmıştır.
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Tabii ki bir ülkenin programını yazmak çok kolay bir iş değildir. Öncelikle böyle bir iş
kolektif çalışmayı, iş birliğini ve inanmayı gerektirir. Bu açıdan bakılınca KKTC Millî Eğitim ve
Kültür Bakanlığı sorumluluğunda Doğu Akdeniz Üniversitesi öncülüğü ve yürütücülüğünde
gerçekleşen bu projede çalışanların emeği büyüktür. Çalışanların yanında projede birçok
kişinin katkısı ve emeği vardır. Bunların hepsini burada sıralamak mümkün değildir. Projeye
katkı koyan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize minnettarız.
TEPGEP'in sorumluluğunu üstlenen tüm Talim ve Terbiye Dairesi çalışanlarına,
projeye katkı sağlayan akademisyenlere ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz.
Bunun yanı sıra, projenin başlamasından günümüze değin tüm milli eğitim bakanları
projemizi desteklemiştir. Projenin hayata geçirilmesinde katkı koyan tüm eğitim
bakanlarımıza, özellikle projenin uygulanmasında kararlılık gösteren Sayın Bakanımız Dr.
Özdemir Berova'ya çok teşekkür ederiz. Ayrıca projenin alınmasında ve başlangıcında büyük
katkı koyan Prof. Dr. Halil İ. Yalın'a da teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ahmet Pehlivan
DAÜ Öğretim Üyesi
(TEPGEP Yürütücüsü)

Temel Eğitim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

İÇİNDEKİLER
TEMEL EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ............................................................................................................. 7
Programın Gerekçesi ............................................................................................................................... 7
Programın Genel Yaklaşımı.................................................................................................................... 10
Programın Amacı ................................................................................................................................... 11
Başat Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları .................................................................................................. 12
Başat Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları ............................................................................................. 13
Ele Alınan Temel Beceriler..................................................................................................................... 14
Okur Yazarlık...................................................................................................................................... 14
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliği (BİT) ....................................................................................... 14
Girişimcilik ......................................................................................................................................... 15
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik................................................................................................................... 15
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme ............................................................................................................ 15
Problem Çözme ................................................................................................................................. 16
İşbirliği ............................................................................................................................................... 17
Ara Disiplinler ........................................................................................................................................ 17
Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık .............................................................................................................. 17
Ekonomik Katılım ............................................................................................................................... 18
Trafik ve Güvenlik .............................................................................................................................. 18
Bütünleştirme ........................................................................................................................................ 18
Ders Öğretim Programları ..................................................................................................................... 20
Gerekçe ................................................................................................................................................. 21
Ders Öğretim Programın Amacı ........................................................................................................ 21
Ders Öğretim Programının Çıktıları ................................................................................................... 21
İçerik .................................................................................................................................................. 21
Öğrenme Çıktıları............................................................................................................................... 21
Çizelge 1............................................................................................................................................. 22
Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi ............................................................ 22
Öğrenme Çıktıları ve Temel Beceriler Arasındaki İlişkiler.................................................................. 22
Öğrenme Çıktıları ve Ara Disiplinler Arasındaki İlişkiler .................................................................... 23
Kaynakça................................................................................................................................................ 23
Gerekçe ................................................................................................................................................. 26
Amaç ...................................................................................................................................................... 26
Program Çıktıları .................................................................................................................................... 26
4.1. Temel Öğrenme Becerileri.......................................................................................................... 27

5

6

Temel Eğitim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

4.2. Sarmal Konular ........................................................................................................................... 28
4.3. Temalar ve Teknik Bilgiler.......................................................................................................... 28
Sergileme ........................................................................................................................................... 30
Öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar: ........................................ 30
Öğrenme Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı Alanları .................................................................. 31

Temel Eğitim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ
Programın Gerekçesi
1571 Kıbrıs’ın fethinden günümüze Kıbrıslı Türkler farklı yönetimler altında
yaşamışlardı. Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta Türkler için ilk açılan okullar sıbyan ve medresedir
(Behçet 1969, Süha 1971: 222). Kıbrıslı Türklerin ilk ilkokulu olan sıbyanda alfabe, yazı,
okuma, Kuran-ı Kerim ve hesap öğretilirdi.
Kıbrıs 1878 yılında İngiliz egemenliği altına girmiş, bu yönetim 1959 yılına kadar
sürmüştür. İngilizler adaya geldiklerinde ilk olarak adada eğitim sistemini değiştirmişlerdir
(Weir 1952: 24). İngiliz hükümeti adada her iki toplum için maarif encümenleri atamış, köy
komisyonları oluşturmuştur. Türk ve Rumlara ait maarif encümenlerinin başında bir İngiliz
bulunmakta, üyeler ise toplum temsilcilerinden oluşmaktaydı. Eğitim programlarının
oluşturulması, okutulacak dersler, ders kitaplarının seçimi encümenin sorumluluklarından
birkaçıdır (Weir 1952: 29, Behçet 1969, Süha 1971: 226). Bu dönemde Türkler eğitim
programlarını ve ders kitaplarını Türkiye’den almışlardır (Behçet 1969: 97; Fedai, 1993 ). Bu
durum 1931 isyanı sonrasına kadar devam etmiştir. 1931 isyanı sonrasına kadar Türk ve
Rumların eğitimine pek kısıtlama getirmeyen İngilizler, isyandan sonra farklı bir tutum
izlemişlerdir. Eğitimde Türkiye’den ders kitabı, getirtilmesi yasaklanmış, Kıbrıslı Türklerin
Türkiye eğitim sistemi ile bağları koparılmaya çalışılmıştır. Kısıtlamalar 1948’e kadar
sürmüştür (Behçet 1969, Süha 1971: 226-227). Bu dönem kitapsız, programsız eğitimin
yapıldığı bir dönemdir. Kısaca belirtmek gerekirse İngiliz yönetiminde Kıbrıslı Türkler her
zaman eğitimde Türkiye’yi takip etmişler (Weir 1952: 80), kitapları, programları oradan almış,
yükseköğretim yapmak için çoğunlukla Türkiye’yi seçmişlerdir.
İngiliz yönetimi Kıbrıs’ta sona ermiş, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda eğitim iki toplumun Cemaat Meclislerinin sorumluluğuna
bırakılmıştır (Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, 1960). Böylece okul pogramlarının hazırlanması,
kitapların okutulması Kıbrıs Türk Cemaat Meclisinin sorumluluğuna girmiştir. Bu dönemde
de ilkokullarda uygulanan eğitim programları Türkiye’den getirtilmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti
döneminde Kıbrıs Türk Cemaati eğitim programlarının hazırlanmasında tamamıyla özgür
olmasına karşın, tamamıyla Türk Milli Eğitim Bakanlığıyla aynı programları izlemiştir (Süha,
1971: 228).
1960’lı yıllar Kıbrıs’ta savaş yıllarıdır. Türkler ile Rumlar arasındaki kavga devam
etmektedir. Bu çatışma eğitim sistemlerini de etkilemiş, Türk toplumunda eğitim savaş
yüzünden sekteye uğramıştır. 1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıslı Türkler önce Kıbrıs Türk
Federe Devleti’ni, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Bu dönemde,
yeni eğitim yasaları oluşturulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Kurulan Kıbrıs Türk
Federe Devleti’nin eğitim alanındaki en büyük eksikliklerinden biri eğitim programlarıydı. Bu
ihtiyacı sağlamak için devlet aynen Türkiye okulöncesi ve ilkokul programlarını okullarda
uygulamıştır. Türkiye eğitim sistemi ile bir paralellik izlenmiştir (Çağlar&Reis, 2007: 224, 261).
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Bu dönemde programlar Türkiye’den getirtilmiştir. Ancak bu eğitim gereksiniminin bir
bölümünü karşılayabilmiştir. Özellikle KKTC’nin kurulması ile birlikte, yeni kurulan devletin
Türkiye’ye paralel olarak Kıbrıs Türk toplumunun özelliklerine uygun eğitim programı ve
insan yetiştirme gereksinimi de doğmuştur. Bu gereksinim KKTC Milli Eğitim Yasasının Temel
İlkelerinde de açık bir şekilde ifade edilmiştir:
Madde 22 (1), “Kıbrıs milli eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programları ile
Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları arasında
Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimleri de gözetilmek ve aşağıda 22 (b) fıkra kuralları saklı
kalmak koşuluyla uyum sağlanır.” (KKTC Milli Eğitim Yasası 1986: 57).
Açıklamadan da anlaşılacağı üzere bu dönemde bir yandan iki ülke eğitim programları
arasında paralellik aranırken, öte yandan Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerinin dikkate
alınması gerektiği devletin temel ilkesi olarak görülmüştür. Ancak bu realitede böyle
olmamış, Türkiye’den olduğu gibi alınan programlar okullarda tam anlamıyla uygulanamamış,
çoğunlukla kitaba dayalı programsız eğitim anlayışı günümüze kadar gelmiştir. Özellikle
Türkçe, yurttaşlık eğitimi, sosyal bilgiler gibi Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerine hitap
edecek ve onun dinamiğinin devamlılığını sağlayacak derslerde bu durum daha da göze
çarpmaktadır.
Dünyada eğitim bilimi ve dolayısıyla program geliştirme alanındaki gelişmeler
Türkiye’de program geliştirme konusunda önemli arayışların ve model oluşturma
çalışmalarının yoğun biçimde yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye’de 2004 yılında
ilköğretim programların geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu
çalışmada programların geliştirilmesinin gerekçeleri; bilgi kavramı ve bilgi toplumu
anlayışındaki gelişmeler, hayat boyu öğrenme yaklaşımını esas alan bir öğretme anlayışının
gelişmesi, AB normlarına uygunluk olarak sıralanmıştır (TC MEB 2005).
2004 yılından başlayarak Türkiye’de yaşanan bu gelişmeler Kıbrıs’a tam şekli ile
yansıyamamıştır. Bu dönemde Türkiye’de yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun okulöncesi
ve ilkokul programları hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk eğitim sisteminde öngörülse de bu program
anlayışı Kıbrıs’a uyarlanamamıştır.
2003 yılından itibaren Kıbrıs’ta ayrı bir eğitim sistemi geliştirme çabalarına
rastlanmaktadır. Eğitim sisteminde yerelliğe önem verme anlayışı sonucunda ilkokullarda
ders kitaplarının yazımına geçilmiş, tüm derslerle ilgili yerel kitaplar yazılmıştır. Ders kitapları
yazıldıktan sonra bazı dersler ile ilgili ayrı ayrı programlar hazırlama çabalarına girişilmiştir.
Tüm derslerin programları yazılamamış, kısacası ilköğretimde dersler arasındaki bütüncüllük
ilkesi sağlanamamış, çoğu dersle ilgili olarak kitap basmakla kalınmıştır. Bu da günümüzde
KKTC’de kitaba dayalı eğitim yapılmasına neden olmuştur. Program geliştirme alanıyla
bağdaşmayan kitaptan hareketle program yazma ve kitaba dayalı eğitim anlayışı,
günümüzde okullarda egemen hâle gelmiştir. Okulöncesi eğitimde ise çağdaş program
anlayışı açısından önemli sorunların olduğu görülmektedir. Örneğin, günümüzde çağ dışı
olarak kabul edilen teneffüs anlayışı yeni sistemde de öngörülmektedir (bkz. KKTC MEB 2005:
10)
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Çağdaş okul öncesi eğitim programlarının, oyun temelli, çocuğun bireysel
gereksinimlerini, ilgilerini merkeze alan, gerek fiziksel öğrenme ortamları, gerekse psikolojik
iklim bakımından sağlıklı, çağdaş eğitim standartlarına uygun bir şekilde donanmış okullarda,
yetkin öğretmenlerle, aile ve toplumla işbirliği içerisinde yürütülmesi gereklidir. Bu ölçütler
göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki anaokullarında, alan uzmanı olmayan
öğretmenlerin görev alması, günlük eğitim rutinlerinin, ders saati, teneffüs saati biçiminde
kesin sınırlarla ayrılması, çocuğun gerçek öğrenme etkinliği olan “oyunun” eğitim
programının dışında bırakılması çağdaş eğitimsel ve gelişimsel hedeflere ulaşılmasını tehdit
edeceğinden, okul öncesi eğitim sistemlerinin dünyadaki çağdaş modeller ışığında, modern
eğitim anlayışıyla güncellenmesi, geliştirilmesi ve yapılandırılması gereklidir.
Tarihsel süreç açısından bakıldığında, Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’nin kuruluşu da
dahil, günümüze değin hiçbir dönemde bütünüyle kendine özgü bir temel eğitim programının
olmadığı görülmektedir. Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimlerini ve özelliklerini dikkate
alacak, ülke koşullarına ve toplumun beklentilerine uygun, dünyadaki gelişmeleri de
gözönüne alan, araştırma sonuçlarına dayalı, okul öncesi eğitimi de içerecek biçimde çağdaş
bir temel eğitim programının hazırlanmasının kaçınılmaz olduğu gözlenmektedir. Bir ülkenin
kendi varlığını sürdürebilmesi ve bağımsızlığı açısından da kendine özgü eğitim
programlarının oluşturulmasının ne denli önemli olduğu artık tartışılmamaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse,
hazırlanmasında etkili olmuştur:






aşağıda

belirtilen

gerekçeler,

bu

programın

KKTC’de temel eğitim düzeyinde uygulanan tutarlı bir temel eğitim programının
bulunmadığı söylenebilir. Dersler, genellikle ders kitapları doğrultusunda
işlenmektedir. Oysa bir öğretim programı olmadan ne ders kitaplarının yazılması, ne
de derslerin işlenmesi mümkün değildir. Böyle bir durumun, KKTC’nin yetiştirmeyi
hedeflediği insan tipiyle de uyuşmadığı ileri sürülebilir. Bu nedenle temel eğitim
aşamasından başlamak üzere, ders öğretim programlarının hazırlanmasına büyük bir
gereksinim duyulmaktadır.
Her ülke kendi koşullarına uygun eğitim programları hazırlamalıdır. Dolayısıyla ülke
bazında gereksinim analizi yapılarak, “KKTC’de nasıl bir insan istiyoruz?” sorusuna
yanıt bulunması ve elde edilen veriler çerçevesinde de öğretim programlarının
oluşturulması gerekmektedir.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim programlarının da sürekli
olarak yenilenmesini ve programların çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarına göre
biçimlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Uygulanacak bir program olmadığı için,
çağdaş gelişmelerin programlara yansıtılması da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
çağdaş gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak temel eğitim programı çerçevesinde
hazırlanacak ders öğretim programları ilk adımı oluşturacaktır. İleride oluşabilecek
değişme ve gelişmelere göre bu programlar yeniden biçimlendirilebilecektir. Aynı
zamanda, hazırlanacak temel eğitim programı, ortaöğretim programının
biçimlendirilmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.
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Öğretmenlerin ve yöneticilerin yeterliklerinin değerlendirilmesinde, eğitim
programları başat bir rol oynamaktadır. Bu anlamda hazırlanacak temel eğitim
programı, bu alanda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yeterliklerinin ortaya
konulmasında, performans değerlendirmede, yükseltmelerde etkili olabilecektir.
Öğrenme-öğretme materyalleri ders öğretim programları çerçevesinde
hazırlanmalıdır. Hazırlanacak ders öğretim programları, gereksinme duyulan
öğrenme-öğretme materyallerinin hazırlanmasına da kaynaklık edecektir.
Programın Genel Yaklaşımı

Bir eğitim programının temel öğeleri olan hedef, içerik, eğitim durumu ve
değerlendirme boyutları temele alınan eğitim felsefesi ya da felsefeleri çerçevesinde
biçimlendirilir. Bir eğitim programının geliştirilmesinde ilk adım temel alınan eğitim
felsefesi/felsefelerini belirlemektir. Her ülke kendine özgü koşullar çerçevesinde eğitim
felsefelerini belirlemekte ve eğitim programlarını oluşturmaktadır. KKTC’de geliştirilecek
Temel Eğitim Programı’nın da, ülke gerçekleriyle tutarlı, toplumun ve bireyin her yönüyle
gelişmesini temele alacak, hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceği içinde barındıracak
eğitim felsefelerine göre oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede bakıldığında aşağıda
belirtilen nedenler çerçevesinde eklektik bir yaklaşımla programların oluşturulmasının uygun
olacağı düşünülebilir:
1. KKTC genç bir ülkedir. Ülke sürekli bir yapılanma içerisinde bulunmaktadır. Gerek
kendi içinde, gerekse bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle birçok sorunla karşı
karşıyadır. Dolayısıyla yetiştireceği insanda bulunması gereken en önemli
özelliklerden biri, toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunacak, sorunların
çözümü için öneriler geliştirebilmektir. Yeni bir toplumun kurulmasında bu
bireylerin çok önemli bir rolü olacaktır. Bunun da yeniden kurmacı
(reconstructivist) bir eğitim felsefesini gerektirdiği söylenebilir.
2. Yirmi birinci yüzyıl, bilginin egemen olduğu; girişimciliğin, düşünme ve problem
çözme becerilerinin önem kazandığı; birlikte çalışmanın, diğer bir deyişle
işbirliğinin başat bir rol oynadığı; insan hakları ve demokrasinin olmazsa olmaz
olduğu bir yüzyıla doğru evrilmektedir. Bu durum, KKTC yurttaşlarının da girişimci,
araştırmacı, işbirliği içinde çalışan, bilgi teknolojilerine ulaşabilen, demokratik bir
yaşam biçimini benimseyen bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ortaya
çıkarmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, programların ilerlemecilik eğitim
felsefesinin ilkelerine göre de yapılandırılması gerektiği söylenebilir.
3. KKTC yurttaşları geçmişten günümüze getirdiği gelenek, görenek ve değerleri ile
kendilerine özgü bir yaşam biçimine sahiptirler. Bu yaşam biçimi, yurttaşların
birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmekte, toplumsal bir bağlılık oluşturmaktadır.
Geçmişten günümüze getirilen bu değerlerin genç kuşaklara da aktarılması gereği
ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda daimici ve esasici eğitim felsefeleri öne
çıkmaktadır.
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4. Çağımızda bireyin tüm yönleriyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi özgür bir
eğitim anlayışının işe koşulmasıyla gerçekleşebilir. Diğer bir deyişle bireyin
kendisinin farkına varması, özelliklerini tanıması ve bu özellikleri doğrultusunda
gelişebilmesi, kısaca “ben” olabilmesi eğitim programlarında öncelikle ele alınması
gereken konulardan biridir. Varoluşçu bir eğitim felsefesi, böyle bir insanın
yetiştirilmesinde başat bir rol oynayabilir. KKTC’de de kendinin farkında olan,
kendini gerçekleştirmiş bireylere büyük gereksinme bulunmaktadır.
5. KKTC’nin kendine yeterli bir ülke olabilmesi için üretimi ön plana alması
gerekmektedir. Bunun içinde ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli işgücünün
sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, politeknik eğitimin temel ilkeleri yol
gösterici olabilir.
Yukarıda belirtilen gerekçeler göz önüne alındığında, eğitim programlarının
geliştirilmesinde başat eğitim felsefeleri olarak öğrenciyi merkeze alan ilerlemecilik ve
yeniden kurmacılık eğitim felsefelerinin ele alınabileceği, ancak diğer eğitim felsefelerinin de
göz önünde tutulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte hiçbir eğitim
programının tek bir felsefeye ya da yaklaşıma göre biçimlendirilmesinin mümkün olmadığı da
gözönüne alındığında, KKTC Temel Eğitim Programının geliştirilmesinde eklektik bir
yaklaşımın daha uygun olduğu görülmektedir. KKTC Anayasası, Milli Eğitim Yasası, Avrupa
Birliği eğitim standartları, Milli Eğitim Şuraları Temel Eğitim Komisyonu kararları, öğretmen
sendikalarının eğitimin yapılandırılmasına ilişkin görüşleri ve Temel Eğitimi Geliştirme Projesi
çalıştayından alınan sonuçlar bu yaklaşımı destekler niteliktedir.
Programın Amacı
Temel eğitim programı (TEP), Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin;
1. Sorgulayan, araştıran, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen, problemlerini bilimsel
yöntemlere uygun olarak çözebilen, estetik değerleri içselleştirmiş, değişime açık,
kendini tanıyan ve doğru olarak ifade eden, kendine güvenen, sorumluluklarına
bağlı, empati duygusu gelişmiş, sağlıklı, mutlu, İYİ NİYETLİ, DÜRÜST VE GÜVENİLİR;
2. İnsan, çocuk ve hayvan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, her türlü ayrımcılığa karşı
çıkan, düşüncelerini özgürce açıklayabilen, bireysel ve toplumsal haklarını
korumasını bilen, hukukun üstünlüğüne inanan, yasalara saygılı, demokrasiyi
yaşam biçimi haline getirmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş LAİK VE
DEMOKRAT,
3. Tarihinden getirdiği temel değerleri bilen, kültürel özelliklerinin farkında olan ve
geliştiren, yaşadığı coğrafyayı ve dünya üzerindeki yerini bilen, ÜLKESİNİ
GÖNÜLDEN SEVEN,
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4. Bilgi ve teknoloji okuryazarı olan, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, işbirliği
içinde çalışabilen, girişimci, ekonomik koşulların farkında olan BİLİNÇLİ BİR ÜRETİCİ
VE TÜKETİCİ
olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Başat Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
21. yüzyılda artık eğitim sistemlerinin, öğrencilerin ve çağın gereksinimlerini yeniden
gözden geçirerek, koşullara ve beklentilere uygun öğrenme ortamları düzenlemeleri
gerekmektedir. Bu amaçla çok kanallı, teknolojiyi kullanabilen ve işbirliğine dayalı bir
öğrenme sürecinde öğrencilere:





Çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşabilecekleri,
Bilgiyi; problem çözme, karar verme ve planlama amacıyla kullanabilecekleri,
Bilgiyi günlük yaşama transfer edebilecekleri,
Teknolojiyi bilgiye erişim aracı olarak kullanabilecekleri öğrenme ortamları
hazırlanmalıdır.

Bu tür öğrenme ortamlarının hazırlanabilmesi için de bilgiye ulaştıracak; bilginin
kullanılmasını, üretilmesini ve iletilmesini sağlayacak her türlü aracı kullanma zorunluluğu
vardır. Öğrencilerine bu tür ortamlar sağlamak için, öğretmenlerin belli becerilere sahip
olmaları başka bir deyişle, öğrencilerine sözü edilen becerileri kazandırmada öğrenme
çevresini, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak farklı öğretim yöntem ve
tekniklerini, farklı değerlendirme yaklaşımlarını ve teknolojileri kullanabilecekleri şekilde
düzenlemeleri gerekmektedir.
Öğrenciyi merkeze alan öğrenme ortamlarında öğrenci, aktif katılımcı; süreç, işbirliği
ve takım çalışması ağırlıklı; öğretmen, rehber rolünde, ve “öğrenmeyi öğrenme” ön
plandadır. Burada öğretmenin temel rolü, öğrenme – öğretme ortamını düzenlemek,
etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktır.
Böyle bir ortamda, öğrenci öğrenen olarak güçlü, motivasyonu yüksek, grupla çalışma
ve paylaşma ağırlıklı öğrenme becerileri gelişmiş, eleştirel düşünen, iletişim becerileri güçlü,
kaynakları etkili olarak kullanmanın bilincinde olarak yetişmektedir. İçerik, değişen dünyanın
değişimleri doğrultusunda yapılandığı için öğrenciler gereksinim duyacakları bilgiye ulaşma,
bilgiyi kullanma ve bilgiyi paylaşma becerilerine sahip olmalıdır. Bu tür bir ortam problem
çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini kullanabilen, analitik düşünme
becerilerini geliştirmiş, öğrenme yollarını bilen, ekiple uyumlu ve verimli çalışmalar yapabilen
bireyler yetiştirmeyi de kolaylaştıracaktır. Ancak böyle bir ortamın oluşturulması kullanılacak
uygun öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile mümkün olabilir.
Yukarıda belirtilen gerekçeler ve TEP’te ele alınan temel beceriler çerçevesinde,
TEP’te başat olarak öğrenciyi merkeze alan Kubaşık Öğrenme (İşbirlikli Öğrenme), Probleme
Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Çoklu Zeka Kuramı gibi
öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yer verilmektedir. Kuşkusuz her alana özgü öğrenme-
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öğretme yaklaşım ve yöntemleri de işe koşulacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde öğretmenin
güdümünde yürütülen düzanlatım, güdümlü tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma gibi
öğretme yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
Başat Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları
Eğitimde öğrenci merkezli anlayışların belirgin biçimde öne çıktığı günümüz
koşullarında öğrencinin de değerlendirme sürecine katılması öngörülmektedir. Böylece,
öğrenci çalışma sürecine, süreçte geçirdiği aşamalara, öğrenmelerinin nasıl gerçekleştiğine,
güçlü ve zayıf yanlarına, eksikliklerini nasıl gidereceğine odaklanmakta ve öğrenmelerinin
sorumluluğunu almaktadır.
Öğrenci hakkında toplanan bilgilerin sayısı ve türü arttıkça, öğrenci bütün yönleriyle
tanınabilmekte ve öğrenci hakkında verilen kararların doğruluğu da artmaktadır. Geleneksel
eğitim yaklaşımlarında yalnızca öğretmenin değerlendirmesi için kullanılan ölçme araçları,
öğrencinin bilgi ve becerilerini bir yönüyle ortaya koymakta, tüm yönlerini tanımlama ve
geliştirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Öğrencinin bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma
becerisini kazanabilmesi, kendisine aktarılan bilgiyle yetinmeyip, öğrenme sürecine
katılmasını, araştırmasını, bilgiye ulaşmasını ve bilgiyi kullanmasını gerektirmektedir.
Öğrencinin bir bütün olarak gelişimini gözlemek ve kendisini de değerlendirme sürecine
katmak, hem öğretmenlerin ve ilgililerin onların yukarıda sıralanan özelliklerini tanımasında
hem de öğrencinin bu süreçte kendisini tanımasında yardımcı olacaktır. Bu da öğrenci ile ilgili
verilen kararlar ve yapılan yönlendirmelerin doğruluğunun artmasını sağlayacaktır.
Yeni temel eğitim programları değişen koşullar ve doğrular paralelinde sadece ürünü
değil, öğrenme süreçlerini de değerlendirmeyi öngörmektedir. Program, her öğrencinin
kendini farklı yansıtabileceği düşüncesiyle değişik değerlendirme araç ve yöntemlerini
kullanmayı önerir. Bu amaçla değerlendirmede, öğretmenlerin halen kullandıkları klasik
ölçme araçları (yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli
testler, kısa yanıtlı testler, ödevler vb.) yanında, süreci değerlendirme amaçlı:





performans değerlendirmesini,
öğrenci ürün dosyası hazırlanmasını,
öğrencilerin duyuşsal gelişimlerini izlemeyi,
derse yönelik tutum ve kendilerine güvenleri hakkında bilgi edinmek için ölçekler
(gözlem, görüşme vb.) kullanılmasını da önermektedir.

TEP’te sürecin ve ürünün değerlendirilmesi bağlamında, performans görevleri, ürün
seçki dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarları, öz değerlendirme, akran/grup
değerlendirme, gözlem, görüşme gibi alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına daha
çok yer verilecektir. Ancak bu tür yaklaşımlar kullanılarak TEP’te ele alınan temel becerilerin
(okur-yazarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliği, girişimcilik, araştırma ve problem çözme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme, kişisel ve sosyal yetkinlik, işbirliği) geliştirilmesi ve bu
becerilerin ne ölçüde kazanılıp kazanılmadığı yoklanabilir.
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Ele Alınan Temel Beceriler
Programın başat felsefeleri ve yetiştireceğimiz insanda bulunması gereken özellikler
göz önüne alınarak, TEP öğrenme alanları (dersler) ile temel beceriler ve ara disiplnlerden
oluşan bir yapı olarak düzenlenmiştir. Program öğrencinin öğrenme alanlarına ait öğrenme
çıktılarını elde etmesi yanında, tüm öğrenme alanları içinde 21. yüzyıl insanında bulunması
beklenen temel bazı becerileri kazanmasını da ön planda tutmaktadır. Bu yolla öğrenci bir
yandan derslerdeki bilgi, beceri ve yeterlilikleri elde ederken, diğer yandan dersler yoluyla
çağdaş becerileri kazanmaktadır. TEPte ele alınan temel beceriler aşağıda verilmiştir.








Okur Yazarlık
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yeterliği
Girişimcilik
Problem Çözme
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
İşbirliği

Ele alınan bu beceriler, aşağıda kısaca alt başlıklar altında tanıtılmaktadır.
Okur Yazarlık
Okulda ve okul dışında tüm öğrenmeler okur yazarlık becerisinin geliştirilmesine
bağlıdır. Okur yazarlık becerisini kazanmış öğrenci, okulda ve okul dışında başarı sağlayabilir.
Okur yazarlık becerisi kişilerin sağlıklı bir birey, katılımcı vatandaş, iyi bir çalışan olmasına
katkı sağlar. Yabancı bir dili edinmek, bilgi teknolojilerinde yeterlik temelde okur yazarlık
becerisinin gelişmişliğine bağlıdır. Programda okur yazarlık becerisi, anadilinde ve yabancı bir
dilde dinleme, okuma, konuşma, yazma; sanal medyayı eleştirebilmeyi kapsar. Okur yazarlık
belirli derslerin değil, tüm öğrenme alanlarının ana becerisi konumundadır. Tüm öğrenme
alanlarında öncelikli geliştirilecek beceri olarak düşünülmelidir. Okuryazarlığın
geliştirilmesine yönelik göstergeler:
 Dinleme, okuma ve izleme yoluyla metinleri kavrama (öğrenme alanı ile ilgili
metinleri dinleme ve tepkide bulunma, öğrenme alanı ile ilgili metinleri -görsel
metinler dahil- okuma ve inceleme, öğrenme alanı metinlerini -görsel metinler
dahil- yorumlama ve analiz etme),
 Konuşma, yazma ve oluşturma yoluyla metin tasarlama (sözlü, yazılı ve görsel
metinler oluşturmak, dili başkaları ile etkileşim için kullanmak, sunu yapmak).
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliği (BİT)
Öğrenci bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek okulda ve
yaşamda etkili iletişim kurabilir, karşısına çıkacak problemleri çözebilir, işbirliği içinde
çalışmayı öğrenir. İş hayatında daha başarılı olabilir. Bu nedenle tüm öğrenme alanlarında
iletişim ve bilgi teknolojileri yeterliğininin kazanılmasına yardımcı olacak düzenlemeler
yapılmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliğinin göstergeleri:
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BİT kullanırken sosyal ve etik kurallar ve uygulamalara riayet etmek,
BİT kullanarak araştırma yapmak,
BİT kullanarak bilgi oluşturmak,
BİT kullanarak iletişim kurmak,
BİT’i yönetmek ve işletmek (yazılım ve donanım seçme ve kullanmak, BİT
sistemlerini kavramak, sayısal verileri yönetmek)

Girişimcilik
Girişimcilik günümüzün en önemli becerilerindendir. Küreselleşen dünya rekabeti ve
yenilikçiliği gerektirmektedir. Çağa ayak uydurmak ve ülkemizin dünyada tanınması, yerini
bulması için girişimci bireyler yetiştirmeliyiz. Bu nedenle tüm öğrenme alanlarında öğrencinin
girişimci olmasını sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır. Girişimciliğin göstergeleri:
 Yenilikçi ve yaratıcı olma (problemlere, alışılmamış ve yeni çözümler aramak, yeni
fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koyma),
 İnsiyatif alma (bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyini fırsatlara bağlama,
sorumluluk duygusu),
 Öncü olma ve liderlik (gelişmiş iletişim becerisi, farklı seçenekleri görmek, yüksek
başarı güdüsü, duygusal zekâ, doğru kararlarında ısrarcı olma, değişime odaklılık,
fırsatlara odaklanma, sorgulama, problem çözme),
 Rekabetçi düşünme.
Kişisel ve Sosyal Yetkinlik
Bu temel becerinin amacı, sağlıklı, verimli ve sosyal bireyler yetiştirmektir. Özellikle
günümüzde, öğrencinin kendini ve başkalarını anlayabilmesi, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi,
yaşamla başedebilmesi, başkalarıyla birlikte çalışabilmesi için kişisel ve sosyal becerilerini
geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için tüm öğrenme alanlarında öğrencinin
duygularını tanıması, regule etmesi; olumlu ilişkiler kurması, problemlerle başa çıkabilmesi,
sorumluluk alabilmesi, empati kurmasına yönelik etkinlikler planlanmalıdır. Kişisel ve sosyal
yetkinliğin geliştirilmesine yönelik göstergeler şunlardır:
 Kendini tanıma (duygularını bilme, neyi başarıp başaramayacağını bilme)
 Öz denetim (duygularını ifade edebilme, öz disiplin, bağımsız çalışma, inisiyatif
alma, kendine güvenme, esnek ve uyumlu olma),
 Toplumsal farkındalık (farklılıklara saygı, topluma katkı sağlama, toplumsal ilişkileri
anlama),
 Sosyal başarı (iletişim kurma, işbirliği yapma, sorunları müzakere yoluyla çözme,
liderlik becerisi geliştirme).
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
Günümüzde hemen hemen her çağdaş toplumda üzerinde önemli durulan ve
tartışılan konulardan birinin yaratıcılık olduğu görülmektedir. Bir toplumun sorunlarını
çözebilmesi, ilerlemesi ve diğer toplumlar arasında söz sahibi olabilmesinin temel
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koşullarından birinin bilimsel ve sanatsal anlamda yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmek
olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Yaratıcı düşünme, elde edilen bilgi ve becerilere
dayalı olarak, yeni, özgün bir şeyin oluşturulması sürecini içeren üst düzey bir düşünme
becerisidir. Sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, yeni bir yöntem ya da teknik geliştirmek,
özgün bir ürün ya da düşünce ortaya koymak yaratıcı düşünme becerilerinin
kazandırılmasıyla mümkün olabilir.
Yaratıcı düşünme sürecinde eleştirel düşünme becerileri, araştırma ve problem
çözme becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Sözü edilen bu becerilerden yararlanılarak
sorunlara yeni çözüm yolları bulunabilir, özgün bir ürün ya da düşünce ortaya konulabilir.
Bunların yanı sıra yaratıcı düşünme;
 Esneklik,
 Akıcılık,
 Özgünlük,
 Ayrıntılama,
 Olgu ve olayları farklı yönleriyle algılama,
 Sıradan olmayan olayların farkına varma,
gibi becerileri içeren bir düşünme sürecidir.
Demokrasi bir yönetim biçimi olmaktan öte bir yaşam biçimidir. Akla dayalı bir
yönetim biçimi olan demokrasinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi, demokrasiyi
içselleştirmiş, demokrasi ilkeleriyle tutarlı davranışlar gösteren demokratik yurttaşlarla
mümkündür. Demokratik bir yurttaşta bulunması gereken en önemli becerilerden biri
eleştirel düşünme becerisidir. Çünkü, eleştirel düşünme, belli bir konu üzerinde akla ve
bilimsel kanıtlara dayalı olarak bir yargıya varma sürecini içeren üst düzey bir düşünme
becerisidir. Bu bağlamda eleştirel düşünmenin birçok bileşeni, bir başka deyişle birçok alt
becerileri bulunmaktadır. Eleştirel düşünme ile ilgili başlıca beceriler şunlardır: Sınıflama,
sıralama, yordama, çözümleme (analiz), birleştirme (sentez), karşılaştırma, karar verme,
yargılama, değerlendirme, tümevarımsal çıkarım yapma, tümdengelimsel çıkarım yapma,
sayıltıları belirleme.
Problem Çözme
Problem çözme, günümüzde en çok sözü edilen ve üzerinde en çok durulan üst düzey
düşünme becerisidir. Bu beceri özellikle yaratıcı ve eleştirel düşünme sürecine kaynaklık
etmekte, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri de problem çözme becerisinin gelişmesine
katkıda bulunmaktadır. Problem çözme becerisinin geliştirilmesine yönelik göstergeler:






Bir sorunu saptayabilme,
Yeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileri ortaya çıkarma, sınama,
Bir problemin çözümü için planlama yapma,
Yeni ilişkiler kurma,
Güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme.
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Bu süreçte, hatırlama, anlama, yorumlama, yordama, çözümleme, değerlendirme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi zihinsel süreçler önemli rol oynayabilmektedir.
İşbirliği
İlkçağlardan günümüze değin bir insanda bulunması gereken en önemli becerilerden
birisinin işbirliği becerisi olduğu söylenebilir. İşbirliği olmaksızın toplum içinde bir insanın
yaşamını sürdürmesi hemen hemen mümkün olmadığı gibi, bir grubun varlığını sürdürmesi
de grup üyeleri arasındaki etkili işbirliğine bağlıdır. Günümüzde birçok demokratik ülkede,
tek bir lider anlayışı yerine paylaşılmış liderlik, takım çalışması çok daha önemli hale
gelmiştir. Demokratik bir yaşam biçiminin oluşturulması açısından da işbirliği başat bir rol
oynamaktadır. Bireyler işbirliği içinde birbirlerini tanımakta, birbirlerine yardım ve destekte
bulunmakta, daha çok eşit ilişkiler kurmaktadırlar. Bu bağlamda, öğrenme-öğretme
süreçlerinde öğrenciler arasında işbirliğini geliştirecek grup çalışmalarının yapılması büyük
önem taşımaktadır.
TEP’te ele alınan temel becerilere bakıldığında, bu becerilerin birbirlerini önemli
ölçüde içerdiği ve birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Bir beceriyi geliştirirken, aslında
birçok becerinin de geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Yukarıda dile getirilen beceriler dışında, her alana özgü beceriler de bulunmaktadır.
Alana özgü beceriler TEP’te ders öğretim programları içinde, öğrenme çıktılarına bağlı olarak
yer verilmektedir.
Ara Disiplinler
TEP’te her öğretim programının içinde ara disiplinlere yer verilmiştir. Burada amaç,
açık veya örtük öğretim yoluyla ara disiplinleri her program içinde öğrencilere
kazandırmaktır. TEP’te yer alan ara disiplinler ülkemizin kendi değer ve koşullarıyla ilgilidir.
Bu yolla program öğrencinin 21. yüzyıl becerilerini kazanırken, kendi milli ve toplumsal
değerlerinden, ülke sorun ve koşullarından haberdar olmasını da sağlamaktadır. TEP’te
“Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık”, “Ekonomik Katılım” ile “Trafik ve Güvenlik”in ara disiplinler
olarak ele alınması benimsenmiştir. Bu ara disiplinler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Duyarlı ve Etkin Vatandaşlık
Duyarlı vatandaşlık programlar arası temasının amacı, öğrenme alanlarında
işlenenler yardımıyla öğrencinin; insan haklarının, demokrasinin, yaşadığı toplumun ve
değerlerinin farkında olması, topluma ve yaşadığı ülkeye karşı sorumluluklarını bilmesi, çevre
duyarlığı, kültürel farkındalık geliştirmesidir. Bunun için derslerde demokrasi bilinci,
ülkemizin değerleri, çevre duyarlılığı, her türlü farklılığa saygılı olma gibi konular işlenmelidir.
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Ekonomik Katılım
Günümüzde bireylerin gelişen ekonomiye katkısı son derece önemlidir. Ülkemizin
dünyada hak eden yerini alabilmesi için girişimci, üretici ve ekonomik sisteme katkı koyan
bireyler yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla derslerde aile ve ülke ekonomisine katkıyı, ülkemizin
gelişen, öncelikli sektörlerini (Ör: tarım, turizm, yüksek öğretim) konu alan temalar
işlenmelidir.
Trafik ve Güvenlik
Trafik ve güvenlik ara disiplinin amacı, öğrencinin kendini her türlü fiziksel, psikolojik
ve sosyal etkilere karşı korumayı bilmesi, günümüzde ülkemizin en önemli sorunlarından biri
olan trafikte güvenli yaşama becerisi kazanmasıdır. Çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik
güvenliğini korumayla ilgili her türlü konu, tema metin bu ara disiplinin içereğini oluşturur.
Trafik farkındalığı yaratma, trafikte saygı, tarfik kurallarına uyma konuları da bu ara disiplinin
kapsamı içerisindedir.
Bütünleştirme
2006 Yılında BM tarafından kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesinin 24.
Maddesinde:
• Özel gereksinimli bireylerin, genel eğitim sisteminde yer alması, parasız ve zorunlu
ilk ve orta öğretim olanaklarından yararlanması, yaşadıkları çevrede eğitime eşit
olarak erişimlerinin sağlanması,
• İhtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılması ve eğitim sistemi içinde ihtiyaç
duydukları desteğin sağlanması,
• Yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve yaşam-boyu süren eğitime
ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimlerinin
sağlanması ifade edilmektedir.
KKTC Milli Eğitim Yasası’nın temel ilkeleri arasında yer alan “Fırsat ve Olanak Eşitliği”
ile ilgili maddesinde;
“(1) Toplum bireylerine, eğitim görmede fırsat ve olanak eşitliği sağlanır.
(2) Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim basamaklarına
kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, devletin mali olanaklarına göre parasız yatılı,
burs, kredi ve benzeri yollarla gerekli yardımlar yapılır.
(3) Durumları dolayısıyla özel eğitime gereksinimleri olan çocukları ve gençleri,
topluma yararlı kılacak biçimde yetiştirmek ve onlara sağlıklı, dengeli ve güçlü bir kişilik
kazandırmak amacıyla, çağdaş ve bilimsel eğitim yöntem ve olanakları gözetilerek, gerek okul
içinde gerekse okul dışında gerekli koruyucu, güçlendirici, geliştirici ve yetiştirici önlemler
alınır”. denilmektedir.
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KKTC Milli Eğitim Yasası’nın temel ilkelerinden biri olan “Genellik ve Eşitlik” ile ilgili
maddesinde de,
“(1) Her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına sahiptir.
(2) Eğitimde, hiç bir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınamaz.” ifadeleri yer
almaktadır.
Bunun yanı sıra, yine KKTC Milli Eğitim Yasası’nın 41,42,43 ve 44’üncü maddeleri özel
gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgilidir. Yasanın 43. Maddesi aşağıdaki gibidir:
“43. Özel eğitimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:
(1) Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürk Milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal
ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak;
(2) Özel eğitim gereksiniminde olan her öğrenciye ilgi ve yeteneklerini azami
derecede geliştirme fırsatı ve olanağını vermek;
(3) Bu öğrencileri, kendilerine ve topluma yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek;
gerektiğinde mesleki rehabilitasyonlarını sağlamak.”
Gerek Engelli Hakları Sözleşmesinde, gerekse KKTC Milli Eğitim Yasasında yer alan bu
ifadeler bütünleştirme kavramı odağında anlam bulmaktadır. Bütünleştirme, her birey için
bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal etkinlik ve
fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını öngören bir üst kavramdır.
Bütünleştirme en genel anlamda “toplumla” bütünleştirilmiş olmayı ya da bir toplumun üyesi
olmayı ve bireyin topluma tamamlayıcı olarak katılmadığında toplumun yapısının eksik
kalacağını ifade eden bir durum ya da olgudur. Özel gereksinimli bireyler toplumla bir bütün
olarak düşünüldükleri sürece toplumsal yaşam zenginleşecektir.
Özel gereksinimli bireyler toplumla bütünleştirildiğinde; kabul görme, saygı ve
hoşgörü, toplum içinde bir bütünlük, fırsat eşitliği, işbirliği, farklılıkların daha fazla tanınması,
farklılıkları anlamaya çalışma ve farklılıklara uyum sağlama, toleransın artması, tüm alanlarda
olanaklara ulaşılabilirlik, eğitime ve topluma daha fazla katılım, herkese uygun ve rahat,
güvenli sosyal çevreler, tam katılımı kolaylaştırıcı, kapsayıcı değişim ve değişiklikler
düzenlenebilir.
Özel gereksinimli bireylerin bütünleşmesi eğitim ortamlarında ve öğrenme
çevrelerinde evrensel tasarım ilkelerinin uygulanması ile olasıdır. Evrensel tasarım ilkeleri;
öğrencilere bilgi edinme ve öğrenme için seçenekleri çeşitlendirmeyi, öğrenciye bildiklerini
sergilemeleri için zayıf ve güçlü yanları göz önünde bulundurularak düzenlenmiş yollar
sunmayı, öğrencinin ilgi alanlarından yola çıkarak, onların kendilerini tanımalarını sağlamayı
ve sınıf yönetimini sağlayarak öğrenmeye motive etmeyi içerir. Bu kapsamda eğitim ve
öğretim sürecinde evrensel tasarım ilkelerini uygularken;
• Öğrencinin, özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun amaçlar belirlenmeli,
• Araç gereçler öğrenci gereksinimlerine göre uyarlanmalı,
• Öğrenme ortamı öğrencileri bağımsızlaştıracak şekilde düzenlenmeli,
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• Bağımsız işlevde bulunmayı sağlayacak destek teknolojiler kullanılmalı,
• Öğretim yöntem ve tekniklerini yetersizliğe göre düzenlenmeli,
• Öğretme süreci yetersizlik türü ve öğrencinin güçlü yanlarına göre
çeşitlendirilmeli,
• İletişim seçenekleri güçlü yanlarına göre çeşitlendirilmeli
• Değerlendirmede uyarlamalar yapılmalı,
• Öğrencilerin bilgi edinme kaynakları seçeneklendirilmeli ve
• Süreçte aile ve diğer profesyonellerle işbirliği ve ortak çalışma içinde
olunmalıdır.
Özetle sınıfta özel gereksinimli bir öğrenci varsa:
• Sosyal kabul çalışmaları
• Ortam Düzenlemeleri
• Araç Gereç Düzenlemeleri
• Öğretimsel Uyarlamalar
Öğretim İçeriğinde Uyarlama
Ek Öğretim Amaçları
Öğretimin İçeriğini Basitleştirme
Öğretimin İçeriğini Farklılaştırma
• Öğretim Yönteminde Uyarlama
Öğretim Girdisinde Uyarlamalar “Öğretimin Zorluk Düzeyi”
(Niceliğinde/Sunuluş Biçiminde/ Araç Gereçte)
Öğretim Çıktısında Uyarlamalar “Öğrenciden Beklenilen Görevin
Zorluk Düzeyi” (Niceliğinde/Sunuluş Biçiminde/ Araç Gereçte)
• Değerlendirme Uyarlamaları
• Öğrencinin Davranışlarının Kontrolü odağında “Sınıf Yönetimi”
sağlanmalıdır.
Ancak yukarıdaki düzenlemelere yer verildiği durumda toplumla bütünleşmiş olarak
özel gereksinimli öğrenciler de toplumda eşit hak ve olanaklara sahip ve bağımsız işlevde
bulunabilen öğrenciler olacaktır. Bu nedenle, temel eğitim programını uygulayan başta
öğretmen olmak üzere tüm ilgililer, özel gereksinimli öğrencilere uygun bütünleştirilmiş
eğitim ortamları oluşturmalı ve bu yolla özel gereksinimli bireylerin toplumla
bütünleştirilmesine katkı sağlamalıdır.
Ders Öğretim Programları
Bu başlık altında, Temel Eğitim Programı içinde yer alan Türkçe, matematik, hayat
bilgisi, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, Kıbrıs Türk tarihi, teknoloji ve tasarım, beden eğitimi,
müzik ve görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce derslerine ilişkin ders öğretim
programları yer almaktadır. Her ders öğretim programında, gerekçe, ders öğretim
programının amacı, program çıktıları, içerik, öğrenme çıktıları, öğrenme çıktılarıyla bağlantılı
açıklamalar, temel beceriler, ara disiplinler, öğrenme çıktılarıyla program çıktıları arasındaki
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bağıntılara yer verilmektedir. Aşağıda alt başlıklar altında ders öğretim programlarının yapısı
kısaca açıklanmıştır.
Gerekçe
Ders öğretim programının yapılış gerekçesi, genel yapısı ve niteliği, diğer derslerle
bağlantısı, dersin yaşamla ilişkisi 200-250 sözcüğü geçmeyecek şekilde açıklanmıştır.
Ders Öğretim Programın Amacı
Ders öğretim programının amacı, programın nasıl bir öğrenen profili istediğini ortaya
koyan genel bir ifadedir. Programın amacı, tek bir cümleyle ifade edilmiştir.
Ders Öğretim Programının Çıktıları
Ders öğretim programı çıktıları, program sonunda öğrencinin hangi
niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlayan ifadelerdir. Program çıktılarını
belirlemek için öncelikle alana ilişkin gereksinim analizi yapılmıştır. Gereksinim analizi
sonucunda, olasılı program çıktıları belirlenmiştir. Olasılı program çıktıları, belirlenen
ölçütlere uygunluk açısından (örneğin; etik kuralların dikkate alınıp alınmadığı, gerçekçi dile
getirilip getirilmediği gibi) değerlendirilip kesinleşmiş ders öğretim programı çıktıları
yazılmıştır. Ders program çıktılarının dersin amacıyla tutarlı olmasına, olabildiğince 10-15
ifadeyi geçmemesine, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelite olmasına, açık, gözlenebilir ve ölçülebilir
olmasına dikkat edilmiştir.
İçerik
Bu aşamada, ders öğretim programının özelikleri dikkate alınarak içerik belirlenmiştir.
İçerik oluştururken önce öğrenme alanları, sonra öğrenme alanlarına uygun üniteleri
belirlenmiştir. Yine alana uygun olarak bazı programlarda içerik yalnızca bağımsız üniteler
biçiminde oluşturulmuştur. Dersin yapısına göre sarmal ya da doğrusal programlama
yaklaşımlarından biri kullanılmıştır. Görsel sanatlar dersi öğretim pogramında ise kübik
programlama yaklaşımı tercih edilmiştir. Üniteler belirlendikten sonra, sıra ünitelere ilişkin
olarak öğrenme çıktılarının yazılmasına gelmiştir.
Öğrenme Çıktıları
Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade
eder. Öğrenme çıktıları planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere
kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların
ifadesidir. Öğrenme çıktıları yazılırken; dersin süresine, öğrenci özelliklerine, çok ayrıntıya
yer vererek çok fazla sayıda olmamasına dikkat edilmiştir.
Öğrenme çıktıları aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Öğrenme
çıktıları;


Üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek nitelikte midir?
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Öğrenci için gerçekten değerli midir?
Öğrencilerin düzey ve özelliklerine uygun mudur?
Öğrenme-öğretme ilkeleriyle uyumlu mudur?
Ders öğretim programı çıktılarıyla tutarlı mıdır?
Açık ve anlaşılır yazılmış mıdır?
Birbirlerini destekler nitelikte midir?
Gerçekleştirilebilecek nitelikte midir?

Her üniteye ilişkin öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, aşağıdaki çizelgede olduğu gibi,
(Çizelge 1) öğrenme çıktılarına ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiş; temel kavramlar,
öğrenme çıktılarıyla ilişkili olarak programın temel aldığı beceriler ve ara disiplinler
yazılmıştır.
Çizelge 1
Ünite ile İlgili Öğrenme Çıktıları, Açıklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara Disiplinleri
Gösteren Örnek Çizelge

Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Temel Kavramlar Beceriler Ara Disiplinler

ÜNİTE

22

Ders Öğretim Programı Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, ünitelerle ilgili her bir öğrenme çıktısının hangi
ders öğretim programı çıktısı/çıktılarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreç, dersin
programa nasıl katkıda bulunduğunun görülmesine ya da dersin programa olan katkısını
artırmak için öğrenme çıktılarının yeniden gözden geçirilmesine katkı sağlamıştır.
Öğrenme Çıktıları ve Temel Beceriler Arasındaki İlişkiler
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, öğrenme çıktılarıyla programdaki temel beceriler
ve bunların göstergeleri arasındaki ilişkiler kurulmuş ve programda belirtilmiştir.
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Öğrenme Çıktıları ve Ara Disiplinler Arasındaki İlişkiler
Öğrenme çıktıları yazıldıktan sonra, öğrenme çıktılarıyla ara disiplinler arasındaki
ilişkiler kurulmuş ve programda belirtilmiştir.
Yukarıda genel yapısı açıklanan ders öğretim programları, ekte verilmiştir.
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Gerekçe
Görsel Sanatlar Dersi çocukların gözlem, yorum ve yaratıcılık kapasitelerini
artırmayı ve eleştirel düşünmeyi öğretmeyi hedefler. Bugüne kadar ‘‘Resim Dersi’’
adı altında geçen, plastik üretime dayalı uygulamalı yaratıcılık derslerinin bundan
böyle ‘‘Görsel Sanatlar Dersi’’ olarak adlandırılması gereğini hesaba katarak
hazırlanan söz konusu Ders Öğretim Programı aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir.
Günümüzün görsel iletişim araçlarının teknolojik gelişimini de hesaba katarsak
hazırlanan dersin –sanat, bilim ve düşünce dünyası arasında kurulan estetik bir dil
olarak– daha yaygın bir pratiği içermesi gereği ortaya çıkıyor. Sözel anlatım ve görsel
anlatım arasında kurulan imgesel bağın yaşama ilişkin bir algı dayanağına
dönüşmesini sağlayan program, diğer disiplinlere ait öğretim programlarını da
ilişkisel yönden karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Deneysel ve normatif uygulamaların bir denge gözetilerek ardışık bir şekilde
gerçekleştirilmesi öğrenciye alan bilgisi hakkında uygulamalı ve verili deneyim
kazandıracağından, öğrencinin yaptığı işin daha fazla bilincinde olmasını
sağlayacaktır. Toptancı öğretim anlayışını bir tarafa bırakarak, her öğrenciyi ayrı bir
algı odağı olarak nitelendirmek ve öğrenciyle olan ilişkiyi kişisellik kapsamına
taşımak, özgüven ve eleştirel düşünce yapısına katkı koyacaktır. Böyle bir
düşünceden yola çıkarak hazırlanan aşağıdaki programın en güçlü gerekçesi ise
öğrencinin bu zorunlu eğitim sürecinde bir birey oluş sürecinden geçtiğinin farkında
olmasını sağlamak ve özgün düşüncenin yolunu açmaktır. Çünkü eleştirel düşünme
becerisinin göreli olarak yapılandırılmış bir birey oluş bilinci üzerinden geliştiği bir
gerçektir.
Amaç
Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının amacı çocukların gözlem, yorum
ve yaratıcılık
becerilerini artırmayı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kendini ifade ederek ve gözlem yaparak temsil eder.
Çevresini sanatsal bir gözle inceler
Çevresindeki olay, olgu ve nesneleri sanatsal bir gözle yorumlar
Sanat eserlerinin anlamını ve değerini kavrar.
Kendisinin ve akranlarının oluşturduğu çalışmaları değerlendirir.
Sanat eserlerini temsil ettikleri estetik ve tematik değerler üzerinden okur.
Görsel Sanat çalışmalarında temsil-anlam ilişkisinin yanında sanat elemanları
(renk, çizgi, biçim, doku, hacim, mekan) ve tasarım ilkelerini (denge, orantı,
vurgu, birlik, hareket, zıtlık) kullanır.
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8. Çalışmalarını oluştururken bilgi ve deneyim materyallerini (Sanat eseri, sanat
kitapları ve diğer görsel araçlar) araç-gereçleri (üretim malzemeleri) uygun
tekniklerle kullanır.
9. Yeteneklerini açığa çıkartabilecek el ve zihin becerilerini verimli bir şekilde
kullanır.

İçerik

Görsel Sanatlar Dersi Programının geliştirilmesinde kubik program geliştirme
anlayışı benimsenmiştir. Bu bağlamda doğrusal beceriler 1. Sınıftan 8. Sınıfa doğru
öğretilirken bu öğretim 3 temel boyutta gerçekleştirilir.

1. Temel Öğrenme Becerileri: Gözlem, Yorum, Yaratma
2. Sarmal konular: çizgi, form, uzam, renk, doku, biçim
3. Temalar ve teknik bilgiler: Hayat bilgisi konuları (1.-3. sınıflar için), teknik
beceriler (4-8 sınıflar için).

Doğrusal beceriler: zıtlık (1.sınıf), ritim (2. Sınıf), çeşitlilik (3. Sınıf), vurgu (4. Sınıf),
oran-orantı (5. sınıf), denge ( 6. sınıf), birlik (7.sınıf) ve hareket (8. Sınıf). Bu becerileri
üç boyutun da şemsiyesi gibidir.

4.1. Temel Öğrenme Becerileri
Görsel sanatlar programı gözlem, yorum ve yaratıcılık merkezli bir öğretim
programıdır.

İlkokulun ilk üç yılında öğrencilerin yaş grupları itibarıyla gözlem ve görsel
temsil üzerinden iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bir program yapısını içerir.
Verilen konular aracılığıyla öğrenci bilgiyi araç olarak kullanmayı öğrenirken gözlem
gücünün anlatıma olan katkısını kavrar. Yoruma dayalı görsel temsil ve sözel
anlatımın aynı düzeyde bütünleştirici bir dil olarak kullanılmasını ön gören bu ilk üç
yıllık süreçte, öğrencinin kendini ifade etmesi ve gözlem yaparak görme kapasitesini
geliştirmesini hedef alınır. İnsan ve insanı kuşatan ne varsa ontolojik açıdan idrak
edilmesi ve öğrencinin kendini bu evrende algılayabilmesi bu sürecin içerdiği ana
hedeftir.
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Dördüncü ve altıncı sınıflarda Görsel sanatların teknik düzlemde algılanması
ve değişik uygulamalarla, içerikle estetiğin bağdaştırılmasına yönelik bir öğrenim
süreci öngörülür. Görsel sanatlarda kavram ve uygulamanın çeşitlilikleri temel
alınarak üretim yapılır. Kavram bilgisi ve deneysel üretim öğrenciye sanat yapıtını
okuyabilme yetisi kazandırır. Biçim ve içerik arasındaki bağın önemini kavrar.
Bununla birlikte ‘‘güzel’’ kavramı hakkında fikir edinir.

Yedinci ve sekizinci sınıflarda ise öğrenci, doğrudan sanat düşüncesinin içine
girerek değişik sanat akımlarının biçim ve içerik konusundaki görüşlerine dayanarak
üretir. Sanat düşüncesinin bir üst kültür düşüncesi olduğunu ve sanat eserlerinin bir
ülkenin kültürel mirası olduğunu kavrar. Sonuçta uygulanması öngörülen bu öğretim
programının içeriği, gözlemleyebilen, yorumlayabilen, yaratıcı bir dille
özgünleşebilen, sanatı anlayabilen ve sanata değer veren öğrenci niteliğine yönelik
bir yapıya sahiptir.

4.2. Sarmal Konular
Görsel sanatlar dersinin her sınıfında çizgi, form, space , renk, doku, biçim
öğeleri temele alınmalıdır. Bu konular her ders ve her yıl dersin temel öğeleri olarak
ilerleyen her yıl, gittikçe genişleyen bir yapıları vardır.

4.3. Temalar ve Teknik Bilgiler
İlkokulun ilk üç yılında hayat bilgisi ünitelerinden yararlanılır. Öğrencinin
hayat bilgisi dersindeki ünitelere ilişkin gözlem, yorum ve ürün ortaya konması
istenir. 4-7. sınıflarda ise daha çok teknik bilgilerin kullanımı içeren beceriler üzerinde
durulur. Bu bağlamda öğrenci gözlemlerini kendi dünyası içinde yapması,
youmlaması ve öğrendiği teknik beceri ile ürüne dönüştürmesi istenir.

Görsel Sanatlar Dersi öğretim programında, program çıktıları ve kazanımları
bilgi, beceri, sezgi ve diğer yeterlikler ifade edilecektir. Programın kullanılmasında
belirtilen genel esaslar yanında ayrıca aşağıda yer alan esaslar da dikkate almalıdır.

1. Program İlkokul 1. Sınıftan, Ortaokul 8. Sınıfa kadar bütünlük anlayışı
içerisinde tasarlandığı göz önünde bulundurulmalıdır.
2. Programda ele alınan üç temel öğrenme alanı ve ilgili kazanımlar dersin
işleyişinde birbirleriyle ilişkilendirilerek bir bütünlük içerisinde ele alınmalıdır.
28
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Her sınıf düzeyinde işleme konan kazanımlar belli bir sıralama düzeniyle değil
karışık olarak da ele alınabilir.
3. Öğrencilerin programda yer alan kazanımları elde edebilmeleri için diğer
alanlarla işbirliği yapmaları verimli olacaktır. Türkçe, sosyal bilgiler, fen
bilimleri, müzik, beden eğitimi gibi alanlarla işbirliği içerisinde etkinlikler
düzenlenebilir.
4. Öğretmen, öğrencilerin programda yer alan kazanımları elde edebilmeleri için
gerekli gördüğü durumlarda konu, yöntem ve uygulamalarda değişikliğe
başvurabilir.
5. Programın sağlıklı bir şekilde işlemesi, öncelikle öğretmenin ön hazırlık
yapmasına ve öğrencilerin sanatçı gibi değil sanata duyarlı bireyler olarak
yetişmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemesine bağlıdır. Bununla birlikte
sanata meyilli, el becerileri ve yaratıcı sezgileri gelişmiş, yetenekli öğrencilerin
belirlenerek yönlendirilmesi öğretmenin görevleri arasındadır.
6. Programdaki kazanımlar içerisinde yer alan biçimsel ve deneysel çalışmaların
öncelikle yerelden evrensele ve öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.
7. Görsel sanatlar dersinde kullanılan öğretim materyalleri (Kitap, katalog,
belgesel, poster, fotoğraf vb.) temel insan hak ve özgürlükleri dikkate alan ve
her türlü ayrımcılığı reddeden, öğretim programının amaçladığı kazanımları
kapsayan, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ve öğrenmeyi destekleyen
nitelikte olmalıdır.
8. Program, sanatın değerini anlamanın önemine vurgu yapan, sanatın yerel ve
evrensel kültür arasındaki bağların kurulmasında önemli bir araç olduğunu
öğreten nitelikte olmalıdır.
9. Programda yer alan kazanımları elde etmek için, oyun, drama, olay
gözlemleme gibi farklı duyusal deneyime dayalı öğretim yöntemleri dikkate
alınmalı ve bilginin sadece ezbere dayalı olarak elde edilmesinden
kaçınılmalıdır.
10. Görsel sanatlar dersinin sadece biçimlendirmeye dayalı bir ders olmadığını
bilerek, öğrencinin kendi yorumlarını, fikirlerini, edindiği bilgi ve becerilerini
hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilmeleri sağlanmalıdır.
11. Müze, ören yeri, sanat galerisi, sanatçı atölyesi gibi yerlere planlı ziyaretler
yapılmalıdır. Bu imkanların bulunmadığı yerlerde internetten, belgesellerden,
basılı yayınlardan ve bu gibi materyallerden yararlanılmalıdır.
12. Öğretmen görsel ve plastik sanat çalışmalarını farklı malzemelerden
yaptırırken okulun imkanlarına göre teknolojiden de yararlanmalıdır.
13. Dersler güncel olaylarla (doğal afetler, çevre duyarlığı, iş sağlığı ve güvenliği,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler vb.) ilişkilendirilmelidir.
14. Farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin ortak bir tema etrafında anlamlı bir
şekilde ele alınması sağlanmalıdır. Konular hayatın içinden çocuğun
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çevresinde gördüğü dünyayı içine alan ve öğrencinin ilgisini içine çekebilecek
şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
15. Öğretmen başta ülke sanatı olmak üzere farklı dönemlerin özelliklerini,
önemli sanatçılarını ve sanat eserlerinden örnekleri bir bütünlük içerisinde
gösteren sanat tarihi şeridi oluşturulmalı ve bunu bir öğretim materyali olarak
(7-8. Sınıflarda) kullanmalıdır.

Sergileme
Öğrencileri motive ettiği için çalışmaların sergilenmesine fırsat sunulmalı ve
sergilerin öğrencilere aktif rol verilmelidir. Öğrenci bu ortamda kolektif çalışma ve
dayanışma bilincine sahip olacaktır. Görsel Sanatlar Öğretim Programı’ndaki eleştirel
düşünme, karar alma, öz güven gibi birçok beceriyi geliştiren sergi süreci altı
aşamada ele alınabilir:









Sergi temasının seçimi.
Çalışmaların seçilip derlenmesi.
Sergi duyurusu (poster, ilan vb.).
Sergi düzenlemesi.
Sergi açılışı, izleyici kitlesiyle temas.
Sergi sonrası (özeleştiri, değerlendirme ve izlenimler).
Sergideki çalışmaların (fiziksel ya da sanal ortamda arşivleme ve veya CD
olarak katalog halinde) arşivlenmesi.

Öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar:
Görsel sanatlar dersinde kullanılan malzemeler ve fiziksel uygulamalar
nedeniyle güvenlik ve sağlık konusu önemlidir. Araç gereç ve malzemeler uygun
şekilde kullanılmalı. Sanat atölyeleri havalandırmalı ve üretim koşullarına uygun fiziki
koşullara uygun olmalıdır. Öğrencilerin kullanılan malzemelerle ilgili çeşitli sağlık
sorunları dikkate (alerji, astım, bronşit vb.) alınmalıdır. Makas, maket bıçağı gibi delici
ve kesici aletler kullanılırken kullanım konusunda uyarı yapılmalıdır. Boya tutkal ve
benzeri gereçleri kullandıktan sonra öğrencilerin ellerin ellerini yıkamaları
belirtilmelidir. Elektrik tesisatı ile ilgili araç ve gereçlere dikkat edilmelidir.
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Öğrenme Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programi Alanları

1.
Sınıf
Ünite
1. Ben ve
Yakın
Çevrem

2.
Hayvanlar

3. Bitkiler

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

Ara disiplinler

1.1. Aileyle ilgili duygularını
zıtlıkları açıklar
1.2. Bireysel ve çevresel duyarlığı
artar.
1.3. Aile ile ilgili zıtlıkları
yorumlar,
1.4.Aile ile ilgili zıtlıkları temele
alan bir ürün yaratır
2.1. Hayvanlar dünyasını ve
türlerini zıtlıklar bakımından
gözlemler.
2.2. Hayvan ve doğa, hayvan ve
insan iletişimini zıtlıklar
bağlamında yorumlar.
2.3. Evcil ve vahşi hayvanlar
arasındaki farkı algılar.
2.4. Hayvanların zıtlıklarını
temele alan bir ürün yaratır.
3.1. Bitki dünyasını ve türlerini
zıtlıklar bakımından gözlemler.
3.2. Bitki dünyasını insanla
ilişkilendirir.
3.3. Bitki dünyasındaki zıtlıkları
kavrar
3.4. Bitkiler dünyasındaki
zıtlıkları temele alan bir ürün

Ailemizdeki bireyleri ve eşyaları zıtlıklar
temelinde hem sözlü hem de görsel
olarak ifade eder.
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri.

Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim

İletişim.
Eleştirel
düşünme.
Yaratıcı
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Çevresindeki hayvanları gözlemler,
zıtlıklarını temele alan yorumlar yapar
görsel ve basılı medyadan da yararlanır.
Ortaya hayvanlarda zıtlıkları temelem
alan bir ürün ortaya koyar.
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri

Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim

Araştırma.
Eleştirel
düşünme.
Yaratıcı
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Çevresindeki bitkileri zıtlıklar temelinde
gözlemler, görsel ve basılı medyadan
yararlanır. Bitkileri zıtlıklar bakımından
yorumladıktan sonra ortaya bir ürün
konulur.
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri.

Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim

Araştırma.
Eleştirel
düşünme.
Yaratıcı
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık
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Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.

Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.

Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.
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ortaya koyar.

4.
Mevsimler

5. Ulaşım
Araçları
(Taşıtlar)

6. Araç
Gereç ve
Aletler

4.1. Mevsimlere göre insan
davranışlarını ve çevreyi
gözlemler.
4.2. Mevsimleri değişik renkleri
ve iklim koşullarıyla algılar.
4.3. Mevsimlerdeki değişiklikleri
temsil eder.
5.1. İnsanların kullandığı en
önemli araçlar olan ulaşım
araçlarını zıtlık temelinde
tanıyarak işlevlerini ve yararlarını
bilir.
5.2. İşlev, yarar ve biçim
arasındaki ilişkiyi zıtlık temelinde
kavrar.
5.3. Zıtlık temelinde ulaşım
araçlarına ilişkin bir ürün ortaya
koyar.
6.1. Gerek meslek gerekse
ihtiyaç gereği insanların
kullandığı alet, araç-gereçleri
zıtlık bağlamında tanır.
6.2. İşlev ve yarar arasında ilişki
kurmayı öğrenir.
6.3. Konuyu zıtlık bağlamında
temsil eder.

Çevresindeki değişiklikleri zıtlıklar
bakımından gözlemler, görsel ve basılı
medyadan yararlanır. Çevresindeki
değişiklikleri zıtlıkları temele alarak ortaya
bir ürün konulur.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri.
Çevresindeki araçları zıtlık temelinde
gözlemler, görsel ve basılı medyadan
yararlanır. Zıtlık temelinde ulaşım
aralarına ilişkin bir ürün ortaya konulur.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri.

Çevresindeki alet, araç-gereçleri zıtlık
bağlamında gözlemler, görsel ve basılı
medyadan yararlanır. Zıtlık temelinde
alet, araç-gereçi ele alan bir ürünün
ortaya konulması.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri.
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Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim
Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.
Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim
Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.

Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim
Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.

Araştırma.
Eleştirel
düşünme.
Yaratıcı
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
ekonomik katılım
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7. Şenlikler
Kutlamalar
Bayramlar

8. Düşsel
anlatımlar

9. Sergi
Çalışması

7.1. Toplumların gelenek, inanç
ve eğlenceyle ilgili deneyimlerini
zıtlık temelinde gözlemler.
7.2. Toplumların gelenek, inanç
ve eğlenceyle ilgili
deneyimlerindeki zıtlıkları
kavrar.
7.3. Konuyu temsil eder.
8.1. Düş ve gerçek arasındaki
ayrımı bilir.
8.2. Gerçeküstü ve doğallık
kavramlarını karşılaştırır.
8.3. Konuyu temsil eder.

Toplumların gelenek, inanç ve eğlenceyle
ilgili deneyimlerini zıtlık temelinde
gözlemler.
Görsel ve basılı medyadan yararlanır.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri.

Çizgi, şekil ve forum,
uzam, renk, doku,
hacim

Görsel fantastik eserlerden yararlanır.
Zıtlık temelinde bir ürün ortaya konur.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri.

Çizgi, şekil ve forum,
uzam , renk, doku,
hacim

9.2. Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı öğrenir.

Tüm dönemi kapsayan çalışmalar
öğrencilerle birlikte değerlendirilir.

Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.

Zıtlık: açık/koyu;
büyük/küçük; saf/
karışık renk.
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Değerlendirme,
eleştiri, karar alma,
organizasyon,
sergileme.

Araştırma.
Duyarlı ve etkin
İletişim. Eleştirel vatandaşlık
düşünme,
Yaratıcı
düşünme.

Araştırma.
Eleştirel
düşünme.
Yaratıcı
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Eleştiri. Öz
yönetim.
Girişimcilik.
Karar verme.
Problem çözme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

34
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Ünite 1 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki

Program Çıktıları

PÇ1

PÇ2

1.1

5

3

1.2

4

3

5

1.3

3

4

5

1.4

PÇ3

PÇ4

PÇ5

2.1

4

3

5

2.2

4

3

5

PÇ8

PÇ9

PÇ10

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

5

2.4
3.1

5

3.2

4

3.3

3

3

4
5

5

4

3.4
4.1

PÇ7

4

1

2.3

PÇ6

5

3

4

34
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4.2

4

3

5

4.3
5.1

5

5.2

3

4

4

5

5.3
6.1

5

6.2

4

5

7.2

8.2

4

5

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

4
3

5

8.3
9.3

2

5

7.3
5

4

4
3

8.1

5

4

6.3
7.1

3

3

4

35
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2. Sınıf
Ünite
1. Tatil

2.
Arkadaşlık
Dayanışma
Paylaşım

3. Öykü
Masal
Hikaye

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

Ara disiplinler

1.1. Tatille ilgili gözlemlerini
yapar.
1.2. Tatil deneyiminde
gözlemlediği ritimsel
özellikleri yorumlar.
1.3. Tatil deneyimini beğeni
değerlerine göre yorumlar.
1.4. Ritimsel öğeleri temele
alarak tatil konusunu temsil
eder.
2.1. Arkadaşlık, dayanışma ve
paylaşım nosyonunu
deneyimleriyle karşılaştırarak
fikir ve ön görü geliştirir.
2.2. Arkadaşlık Dayanışma
Paylaşım konusunu tekrar ve
ritim temelinde yorumlar.
2.3. Arkadaşlık Dayanışma
Paylaşım konusunu tekrar ve
ritim temelinde temsil eder.
3.1. Sözel anlatımın görsel
anlatıma evirilme süreçlerini
kavrar.
3.2. Sözcük düzlemindeki
imgesel dili görsel dilde
yorumlar.
3.3. Öykü masal ve hikaye
konusuna ilişkin tekrar ve
ritim temelinde temsil eder.

Gördüğünü ve çevresinden
algıladığını ritimsel açıdan
inceler.İncelediklerini hem sözlü
hem de görsel olarak ifade eder.
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim
Defteri.

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Çevresindeki insanların
deneyimlerinden de yararlanır.
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim
Defteri.

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

Görsel ve yazılı kaynaklardan
yararlanır.
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim
Defteri.

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

36

Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü; günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler

Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü; günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler

Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü; günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler

36

37
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4. Yeni Yıl

5. Çevre
Düzeni

6.
Meslekler

7. Su ve
doğa

4.1. Yeni yıla girmenin zaman
ve yaşam açısından önemini
bilir.
4.2. Eski ve yeni
karşılaştırmasını tekrar ve
ritim temelinde yapar.
4.3. Yeni yıl kutlamasını
yorumlar,
4.4. Yeni yıl kutlamasını tekrar
ve ritim temelinde temsil
eder.
5.1. Çevre algısını geliştirir.
5.2. Çevrenin temizlik ve
düzenleme açısından insan
yaşamındaki yerini önemser.
5.3. Çevreye karşı duyarlılık
konusunu tekrar ve ritimsel
temelde temsil eder.
6.1. Yakın çevresindeki
insanların mesleklerini
gözlemler
6.2. İnsan yaşamındaki farklı
mesleklerin özelliklerini
kavrar.
6.3. Meslekleri ritim temelli
temsil eder.
7.1. Su ve doğayı gözlemler.
7.2. Su ve doğa, su ve yaşam
ilişkisini kavrar.
7.3. Su ve doğa konusuna
ilişkin tekrar ve ritim temelli
bir ürün yaratır.

Yeni yıl kutlamalarıyla ilgili görselleri Çizgi, şekil ve forum, uzam,
tekrar ve ritim temelinde inceler.
renk, doku, hacim.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim
Defteri.

Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü ;günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler

Çevredeki ritimsel obje ve olaylar
gözlemlenir.
Görsel malzemelerden yararlanır.
Ritimsel temelli bir ürün tasarlanır.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim
Defteri.

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

Görsel malzemelerden yararlanır.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim
Defteri.

Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü ;günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler
Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme. Teknik
beceri.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
Trafik ve
güvenlik.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
Ekonomik
katılım.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık,
Ekonomik
katılım.

Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü ;günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler
Görsel ve basılı medyadan
yararlanır.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim
Defteri.
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Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü ;günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler
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8. Düşsel
anlatımlar

9. Sergi
Çalışması

8.1. Düşsel kurgu ve gerçek
arasındaki farkı kavrar.
8.2. Uyku halinde rüya görme
ve uyanıklık durumu
arasındaki farkı kavrar.
83. Gördüğü bir düşü
yorumlar, temsil eder.
Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı öğrenir.

Görsel fantastik eserlerden
yararlanır.
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim
Defteri.

Tüm dönemi kapsayan çalışmalar
öğrencilerle birlikte değerlendirilir.

38

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Tekrar ve ritim: renklerin ve
şekillerin örüntüsü; günlük
hayattaki eşyalarda rastgele,
alternatif ve düzenli örüntüler
Değerlendirme, eleştiri, karar
alma, organizasyon, sergileme.

İletişim. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

Eleştiri. Öz
yönetim.
Girişimcilik. Karar
verme. Problem
çözme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık

38
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Ünite 2 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki

Program Çıktıları
PÇ1

PÇ2

1.1

5

3

1.2

4

5

PÇ3

1.4

1

2.2

4

3

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

5
5

2.3

5

2.4
3.1

5

3.2

4

3.3

3

3

4
5

5

4

3.4
4.1

5

4.2

4

3

5

4.3
5.1

PÇ6

3
5

4

PÇ5
4

1.3

2.1

PÇ4

5

3

4

39

40

Temel Eğitim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

5.2

4

5

5.3
6.1

5

6.2

4

5

7.2

8.2

4

5

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

4
3

5

8.3
9.3

2

5

7.3
5

4

4
3

8.1

5

4

6.3
7.1

3

3

4

40

5
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3.
Sınıf*
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

Beceriler

1. Biçim ve
Renk
(konu
değişmelidir)

1.1. Biçim ve renk hakkında
bilgilenir.
1.2. Biçim ve nesne, ışık ve
renk ilişkisini kavrar.
1.3. Çeşitlilik temelinde
konuyla ilgili uygulama
yapar.

Geometrik biçimler, organik
biçimler ve nesneler ayrı
ayrı çeşitlilik bağlamında
çalışmalar yapılır.
Malzeme: Pastel boya. A3
RD.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.

Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Trafik ve
güvenlik.

2. Kıyafetler

2.1. Dünyada değişik
giyinme kültürlerinin
olduğunu gözler.
2.2. Kıyafetlerdeki işlevsel
farklılığı yorumlar.
2.3. Konuyu çeşitlilik
bağlamında temsil eder.

Deneyimlerinden, görsel ve
basılı medyadan
yararlanarak çeşitlilik
bağlamında ürün ortaya
konur.
Malzeme: Pastel boya. A3
Resim Defteri.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

3.1. Doğal afet olgusunu
çeşitlilik temelinde kavrar.
3.2. Doğal afetin yarattığı
etkileri çeşitlilik
bağlamında yorumlar.
3.3.Çeşitlilik bağlamında
konuya ilişkin bir ürün
ortaya koyar.

Görsel ve basılı medyadan
yararlanır.
Malzeme: Pastel boya. A3
Resim Defteri.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Trafik ve
güvenlik.

3. Doğal
Afetler

Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.
Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.
Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
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4. Uzay

5. Köylerimiz

6.
Oyunlarımız

4.1. Yıldızlar ve gezegenler
sistemini görsel düzlemde
algılar.
4.2. Yeryüzü ve uzay
arasında ilişki çeşitlilik
bağlamında kurar.
4.3. Konuyu temsil eder.

Görsel ve basılı medyadan
yararlanır.
Malzeme: Pastel boya. A3
Resim Defteri.

5.1. Kırsal kesim kent
yaşamını çeşitlilik
bağlamında gözler.
5.2. İnsan ve toprak
ilişkisini çeşitlilik
bağlamında kavrar.
5.3. Konuyu temsil eder.

Görsel ve basılı medyadan
yararlanır. Sınıfla Köy gezisi
yapılabilir.
Malzeme: Pastel Boya A3
Resim Defteri.

6.1. Geleneksel sokak
oyunları ve yeni
teknolojinin sunduğu sanal
oyunlar arasındaki farkı
tanımlar.
6.2. Beden-oyun ve bireykitle ilişkisinin önemini
kavrar.
6.3. Konuyu çeşitlilik
bağlamında temsil eder.

Görsel ve basılı medyadan
yararlanır. Oyunlarla olan
deneyimini gözden geçirir.
Malzeme: Pastel Boya A3
RD.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.
Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.
Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.
Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
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Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

42
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7. Evcil
Hayvanlar

8. Çocuk
Dünyası

9. Sergi
Çalışması

7.1. İnsanlarla aynı mekanı
paylaşan evcil hayvanları
tanır.
7.2. Hayvancılıkta
yararlanılan hayvanları
vahşi ortam hayvanlarıyla
çeşitlilik temelinde
karşılaştırır.
7.3. Konuyu çeşitlilik
bağlamında temsil eder.
8.1. Çocukluğu, çocuk
haklarını, aile ve çocuk
ilişkisini irdeler.
8.2. Konuyu yorumlar,
8.3. Konuyu temsil eder.

Resim, rölyef ve üç boyutlu
çalışır.
Malzeme: Kil, kağıt, kumaş,
su bazlı boya.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.

Görsel ve basılı medyadan
yararlanır.
Malzeme: Pastel Boya A3
Resim Defteri.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku,
hacim.

Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı öğrenir.

Tüm dönemi kapsayan
çalışmalar öğrencilerle
birlikte değerlendirilir.

Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı

Çeşitlilik: İlgi yaratmak için *örnek parlak
veya açık renk hacimleri, koyu renk
hacimleri+) büyük bir tema üzerindeki
küçük çeşitliliklerin ve büyük zıtlıkların (ör:
Farklı çizgilerin, şekillerin, hacimlerin,
ve renklerin) kullanımı
Değerlendirme, organizasyon, eleştiri,
karar alma, sergileme.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Eleştirel
düşünme. İş
birliği.Problem
çözme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

*3. Sınıf’ın konuları itibarıyla gezi yapma gerekliliği vardır. Konulara göre çevrede var olan müze, mekan ve veya koleksiyonlar ziyaret
edilebilir.
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Ünite 3 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki

Program Çıktıları
PÇ1

PÇ2

1.1

5

3

1.2

4

5

1.3

PÇ3

PÇ4

PÇ5

4

2.2

4

3

5

3.2

4

5

4.2

4

5

5.2

3

5

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4
5

3

5

3

4

4

5

5.3
6.1

PÇ10

5

4.3
5.1

PÇ9

5

3.3
4.1

PÇ8

3

2.3
3.1

PÇ7

4

1

2.1

PÇ6

4
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6.2

4

5

6.3
7.1

5

7.2

5

8.2

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4
3

5

8.3
9.3

4

4

7.3
5

5

4
3

8.1

3

3

4

45
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4. Sınıf
Ünite
1.
Suluboya
Tekniği

2. Guaj
Boya
Tekniği

3. Grafiti

4. Kolaj

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

1.1. Suluboya tekniğini
kullanır.
1.2. Suluboya tekniğinin nasıl
uygulayabileceğini vurgu
temelli yorumlar.
1.3. Portre, natürmort ve
peyzaj çalışmalarını vurgu
temelli yapar.
2.1. Guaj boya tekniğini
kullanır.
2.2. Guaj boya tekniğini nasıl
uygulayabileceğini vurgu
temelli yorumlar.
2.3. Soyut kompozisyon,
portre, natürmort ve peyzaj
çalışmaları yapar.
3.1. Grafiti tekniğini kullanır.
3.2. Grafiti tekniğinin çeşitli
uygulama biçimlerini yapar.
3.3. Enformel veya figüratif
çalışmalarda grafiti tekniğini
kullanır.

Saydamlık, ton farkı, kıvam,
derinlik, portre, natürmort,
peyzaj.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

4.1. Kolaj tekniğini kullanır.
4.2. Kolaj tekniğinin çeşitli
uygulama biçimlerini kullanır.
4.3. Enformel veya figüratif
kompozisyonlarla ifade
alanlarını genişletir.

Kolaj, kompozisyon, kesyapıştır, kurgulama, parça
bütün ilişkisi.
Malzeme: Renkli kağıtlar
(dergiler), kumaş parçaları,
sulu yapışkan, makas.

Malzeme: Suluboya,
suluboya paleti, Suluboya
fırçası, A3 Suluboya kağıdı.
Kıvam, ton farkı, soyut,
natürmort, portre, peyzaj.
Malzeme: Guaj boya, Guaj
boya fırçası, guaj boya
paleti, A3 en az 200 gr.
Kağıt.
Grafiti, katman, kazıma,
yüzey, enformel, figüratif.
Malzeme: Pastel ve veya
guaj boya, kazıma çubukları,
fırça, A3 en az 200 gr. Kağıt.

Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
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Ara disiplinler

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.
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kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak

5. Frutaj

6.
Asemblaj

7. Üç
Boyutlu
Çalışmalar

5.1. Frutaj tekniğini kullanır.
5.2. Frutaj tekniğinin çeşitli
uygulama biçimlerini kullanır
5.3. Enformel veya figüratif
kompozisyonlarla ifade
alanlarını genişletir.

Frutaj, çıkarma, baskı,
dokulu yüzey, enformel,
figüratif, soyut, somut.
Herhangi bir yüzeyin
dokusundan yararlanarak
çıkarma ve baskılar yapılır.
Malzeme: Guaj Boya A3 RD.

6.1. Asemblaj tekniğini
kullanır.
6.2. Asemblaj tekniğinin çeşitli
uygulama biçimlerini kullanır.
6.3. Soyut veya figüratif
kompozisyonlarla ifade
alanlarını genişletir.

Asemblaj, kompozisyon,
eklemleme, hacim, kütle,
atıl nesne.
Hacmi olan nesnelerin
eklemlenmesinden ortaya
çıkan soyut ya da figüratif
kompozisyon.

7.1. Sert yontulabilir,
kesilebilir ve yumuşak
yoğrulabilir malzemelerden
heykel yapar.
7.2. Oylumlu anlatım biçimini
ve malzemeyle olan fiziksel
ilişkisini geliştirir.

Heykel, yontu, oylum,
kurgu, üçüncü boyut.
Taş, kil, plastik ve karton
kullanılabilir. Yontma ve
kesme işlemini yapacak araç
ve gereçler kullanılır.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
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Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme. Teknik
beceri.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Temel Eğitim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

8. Karışık
Teknikler

9. Sergi
Çalışması

8.1. Öğrenilen tüm teknikleri
(iki boyutlu ya da oylumlu)
karışık uygulamalarla yeni bir
plastik anlatım biçimine evirir.
8.2 Plastik değerleri iç içe
kullanılarak yeni bir dil
oluşturur.
Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı yapar.

Karışık malzeme, karışık
teknik, obje boyama, plastik
unsur.
Tanıdığı ve deneyim
kazandığı tüm malzemeleri
ihtiyaç duyduğu kadarınca
birlikte kullanır.
Tüm dönemi kapsayan
çalışmalar öğrencilerle
birlikte değerlendirilir.

Çizgi, şekil ve forum, uzam , renk,
doku, hacim
Vurgu: renklerin yoğunluğunu,
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri
ve büyüklüklerini, ve/veya çizgi
kalınlığını kullanarak belirli
odaksal bir nokta yaratmak
Değerlendirme, eleştiri, karar
alma, organizasyon, sergileme.
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Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme. Teknik
beceri.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Eleştirel düşünce.
Girişimcilik.
Problem çözme. İş
Birliği. Kişisel ve
sosyal yetkinlik.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.
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Ünite 4 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki

Program Çıktıları
PÇ1

PÇ2

1.1

5

3

1.2

4

5

1.3

PÇ3

PÇ4

PÇ5

4

2.2

4

3

5

3.2

4

5

4.2

4

5.2

5

PÇ10

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

5

3

4
5

3

5

4.3
5.1

PÇ9

5

3.4
4.1

PÇ8

3

2.3
3.1

PÇ7

4

1

2.1

PÇ6

3

4

4

5

5.3
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6.1

5

6.2

4
4

5

6.3
7.1

5

5

9.1

1. Doku

2.
Monotip

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

8.2

5. Sınıf
Ünite

5

4

7.2
8.1

3

3

4

5

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

Ara disiplinler

1.1. Sert doku ve yumuşak
doku çalışmaları yaparak
görsel sanatlarda ritim ve
süreklilik hissini tecrübe
edinir.
1.2. Soyut ve veya figüratif
çalışır.

Malzeme: yan yana dizilişleriyle
dokulu yüzey yaratacak her
türlü plastik eleman. Grafiksel
ritim için tekrarlamalı
motiflerden oluşan resim (guaj
boya)

Doku, ritim, tekrar, düzenek,
organik doku, yapay doku, sert
doku, yumuşak doku, soyut.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

2.1. Monotip (tek baskı)
tekniğiyle yüzeyden yüzeye
aktarılan resimler yapar.
2.2. Soyut ve veya figüratif
çalışır.

Monotip, aktarma, baskı, soyut,
natürmort, portre, peyzaj.
Cam veya emici olmayan yüzey.
Malzeme: Guaj boya, A3 en az
200 gr. Kağıt.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

Oran-orantı: cisimlerin kendi
üzerinde bulunan parçaların
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Oran-orantı: cisimlerin kendi
üzerinde bulunan parçaların
50
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3.
3.1. Geometrik şekillerden
Geometrik oluşan renk armonisine
Şekiller
dayalı, temsili olmayan
resim anlayışını kavrar.
3.2. Geometrik şekillerle
resim yapar.

4. Barış ve
Sevgi

5.
Hayvanlar

4.1. Barış ve Sevgi
kavramları üzerine
düşünerek seçtiği
malzemeyle içerik ve biçim
arasında ilişki kurmayı
öğrenir.
4.2. Soyut ve veya figüratif
çalışır.

5.1. Hayvan türleri üzerine
düşünerek seçtiği
malzemeyle içerik ve biçim
arasında ilişki kurmayı
öğrenir.
5.2. Konuyla ilgili uygulama
yapar.

Geometrik form, Armoni,
kompozisyon, dinamizm, ana
formlar, kare, çember, üçgen.
Malzeme: Guaj boya, A3 en az
200 gr. Kağıt.

birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.

Oran-orantı: cisimlerin kendi
üzerinde bulunan parçaların
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
Barış, sevgi, ifade, izlenim,
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
anlatım, kavram, içerik ve biçim. doku, hacim.
Malzeme seçimi serbesttir.
Öğrenci seçtiği malzemeyle de
Oran-orantı: cisimlerin kendi
kendini ifade edebilir.
üzerinde bulunan parçaların
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
Memeli, sürüngen, kanatlı,
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
solungaçlı, ifade, anlatım,
doku, hacim.
kavram, içerik ve biçim.
Malzeme seçimi serbesttir.
Oran-orantı: cisimlerin kendi
Öğrenci seçtiği malzemeyle de
üzerinde bulunan parçaların
kendini ifade edebilir.
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
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Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.
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6. Bitkiler
ve
Çiçekler

7. Sağlık
ve
Spor

8. Trafik

6.1. Bitki türleri ve çiçek
çeşitleri üzerine düşünerek
seçtiği malzemeyle içerik ve
biçim arasında ilişki kurmayı
öğrenir.
6.2. Konuyla ilgili uygulama
yapar.

İfade, anlatım, kavram, içerik ve
biçim.
Malzeme seçimi serbesttir.
Öğrenci seçtiği malzemeyle de
kendini ifade edebilir.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.

6.1. Sağlıklı yaşam ve spor
üzerine düşünerek seçtiği
malzemeyle içerik ve biçim
arasında ilişki kurmayı
öğrenir.
6.2. Konuyla ilgili uygulama
yapar.

İfade, anlatım, kavram, içerik ve
biçim.
Malzeme seçimi serbesttir.
Öğrenci seçtiği malzemeyle de
kendini ifade edebilir.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.

6.1. Trafik üzerine
düşünerek seçtiği
malzemeyle içerik ve biçim
arasında ilişki kurmayı
öğrenir.
6.2. Konuyla ilgili uygulama
yapar.

İfade, anlatım, kavram, mekan
ve hareket uyumu, içerik ve
biçim.
Malzeme seçimi serbesttir.
Öğrenci seçtiği malzemeyle de
kendini ifade edebilir

Oran-orantı: cisimlerin kendi
üzerinde bulunan parçaların
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)

Oran-orantı: cisimlerin kendi
üzerinde bulunan parçaların
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk,
doku, hacim.
Oran-orantı: cisimlerin kendi
üzerinde bulunan parçaların
birbiriyle kıyaslanması ya da
yakınında bulunan diğer cisimlerle
kıyaslanarak birbirlerine göre
oranları (Büyüklük-küçüklük)
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Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık. Trafik
ve güvenlik.
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9. Sergi
Çalışması

Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı öğrenir.

Tüm dönemi kapsayan
çalışmalar öğrencilerle birlikte
değerlendirilir.

Değerlendirme, organizasyon,
eleştiri, karar alma, sergileme.
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Eleştirel düşünce.
Girişimcilik.
Problem çözme.
İş birliği. Kişisel
ve sosyal
yetkinlik.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.
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Ünite 5 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki
Program Çıktıları

1.1

PÇ1

PÇ2

5

3

1.2
2.1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

3

5

3

5

3

5

3

5

5

5

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

8.2
9.1

2

4

7.2
8.1

4

4

6.2
7.1

5

4

5.2
6.1

3

4

4.2
5.1

PÇ10

4

3.2
4.1

PÇ9

5

2.2
3.1

PÇ8

4
1

4

PÇ7

3

4
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6.
Sınıf*
Ünite
(Görsel
elemanl
ar)
1. Çizgi

2. Biçim

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

Ara disiplinler

1.1. Bir sanat ve tasarım
elemanı olarak çizginin
niteliklerini ve
karakteristik özelliklerini
öğrenir.
1.2. Konuyla ilgili egzersiz
yapar.

A3 desen kağıdı üzerine
2B-3B kara kalem
kullanılır. Kara kalem
egzersizi.

Nokta, çizgi, çizgi
karakterleri
(düz, kıvrımlı,
zigzaglı, kesik,
devamlı) çizgi
tonu, çizgi
yönleri.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünm
e.
Eleştirel
düşünm
e.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünm
e.
Eleştirel
düşünm
e.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

2.1. Bir sanat ve tasarım
elemanı olarak biçim
kavramını öğrenir ve
biçim türlerine tanı
koyar.
2.2. Konuyla ilgili çalışma
yapar.

A3 desen kağıdı üzerine
desen düzeyinde
biçim çalışmaları
yapılır. Kara kalem
çalışması.
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Denge: simetrik,
asimetrik ve
merkezi,
resimde
dengenin dikey
ve yatay
çizgilerle, açıkkoyu zıtlığıyla
kurulması.
Geometrik biçim,
organik biçim,
soyut, somut.
Denge: simetrik,
asimetrik ve
merkezi,
resimde
dengenin dikey
ve yatay
çizgilerle, açık-
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koyu zıtlığıyla
kurulması.

3. Hacim

4. Renk

3.1. Bir sanat ve tasarım
elemanı olarak hacim
kavramını öğrenir ve
nesneleri üç boyutlu
olarak algılar.
3.2. Konuyla ilgili çalışma
yapar

4.1. Bir sanat ve tasarım
elemanı olarak rengin
fiziksel yapısını ve
algısal etkisini öğrenir.
4.2. Konuyla ilgili
çalışmalar yapar.

A3 desen kağıdı üzerine
desen düzeyinde
hacim çalışmaları
yapılır. Kara kalem
çalışması.

A3 boya kaldıran gramajlı
bir kağıt üzerine guaj
boya ile çalışılır.

Üç boyutlu
geometrik
biçim, 3B
organik biçim,
nesne ve mekan
ilişkisi, fon figür
ilişkisi, boyut,
derinlik, ışıkgölge.
Denge: simetrik,
asimetrik ve
merkezi,
resimde
dengenin dikey
ve yatay
çizgilerle, açıkkoyu zıtlığıyla
kurulması.
Ana renkler, ikinci
renkler, kontrast
renkler, renk
uyumu, renk
dengesi, ton
farkı, sıcak ve
soğuk renkler.
Denge: simetrik,
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Araştırma.
Yaratıcı
düşünm
e.
Eleştirel
düşünm
e.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünm
e.
Eleştirel
düşünm
e.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.
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5. Kompozisyon

6. Poster

7. İllüstrasyon

5.1. Bir sanat ve tasarım elemanı
olan kompozisyon kavramını
öğrenir.
5.2. Renk ve biçim ilişkisi
üzerinden soyut ve figüratif
anlatım yoluyla kompozisyon
çalışması yapar.
6.1. Grafik tasarım disiplini olan
poster hakkında bilgi edinir.
6.2 Seçilmiş bir konu üzerinden
poster tasarlar.

7.1. Grafik tasarım disiplini olan
illüstrasyon hakkında bilgi
edinir.
7.2. Seçilmiş bir konu üzerinden
illüstrasyon tasarlar.

Kompozisyon, uyum, denge,
simetri, asimetri, dinamik,
statik, dikey ve yatay kurgu,
egemen biçim.
A3 boya kaldıran gramajlı bir
kağıt üzerine guaj boya ile
çalışılır.
Poster, temsil, görsel iletişim,
yazı karakteri.
Guaj boya kullanarak 50x70
cm. boyutunda çalışır.

İllüstrasyon, temsil, görsel
iletişim.
Guaj boya kullanarak A3
boyutunda çalışır.
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asimetrik ve
merkezi,
resimde
dengenin dikey
ve yatay
çizgilerle, açıkkoyu zıtlığıyla
kurulması.
Çizgi, şekil ve forum,
uzam, renk, doku, hacim.
Denge: simetrik,
asimetrik ve merkezi,
resimde dengenin dikey
ve yatay çizgilerle, açıkkoyu zıtlığıyla kurulması.
Çizgi, şekil ve forum,
uzam, renk, doku, hacim.
Denge: simetrik,
asimetrik ve merkezi,
resimde dengenin dikey
ve yatay çizgilerle, açıkkoyu zıtlığıyla kurulması.
Çizgi, şekil ve forum,
uzam, renk, doku, hacim.
Denge: simetrik,
asimetrik ve merkezi,
resimde dengenin dikey
ve yatay çizgilerle, açıkkoyu zıtlığıyla kurulması.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.
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8. Sergi
Çalışması

Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı öğrenir.

Tüm dönemi kapsayan
çalışmalar öğrencilerle birlikte
değerlendirilir.
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Değerlendirme,
organizasyon, eleştiri,
karar alma, sergileme.

Eleştirel
düşünce.
Girişimcilik.
Problem çözme.
İş birliği. Kişisel
ve sosyal
yetkinlik.

Duyarlı ve etkin
vatandaşlık.
Ekonomik katılım.
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Ünite 6 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki
Program Çıktıları

1.1

PÇ1

PÇ2

5

3

1.2
2.1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

3

5

3

5

3

5

3

5

5

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

7.2
8.1

4

4

6.2
7.1

5

4

5.2
6.1

3

4

4.2
5.1

PÇ10

4

3.2
4.1

PÇ9

5

2.2
3.1

PÇ8

4
1

4

PÇ7

3

4
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7. Sınıf
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

Ara disiplinler

1.1. Çizgiyi bir desen ve resim
elemanı olarak kullanır.
1.2. Değişken çizgi karakterlerini
kullanarak özgün çizim dilini
geliştirir.
1.3. Gözleme dayalı portre,
natürmort, manzara ve figüratif
desen çalışır.

Desen Teknikleri (kara kalem,
füzen) Çizim yöntemleri,
tarama, tonlama, ışık gölge,
natürel anlatım, özgün
anlatım.
A3 desen kağıdı üzerine 2B-3B
kara kalem ve füzen kullanılır.

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

2. Yağlı
Pastel ve
Mumlu
Pastel Boya

2.1. Yağlı ve mumlu pastel
boyaları doğrudan ve veya frutaj
ve grafiti tekniklerini kullanarak
figüratif ve soyut
kompozisyonlar yapar.
2.2. Deneysel resim pratiğini
geliştirir.

Frutaj, grafiti, çıkarma, kazıma.
A3 pastel kağıdı üzerine
çalışmalar yapılır. Teknikler
ayrı ayrı ya da karıştırılarak da
yapılabilir.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

3. Guaj Boya

3.1. Guaj boya tekniklerini (düz
boyama, dokulu boyama ve
monotip) ve renk bilgilerini
kullanarak figüratif ve soyut
kompozisyonlar yapar.
3.1. Deneysel resim yapma

Guaj boya tekniği, dokulu
boya, monotip baskı.
A3 boya kaldıran gramajlı bir
kağıt üzerine çalışılır. Boyaya
kum veya benzeri malzeme
karıştırarak dokulu çalışmalar

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

(Teknik
Uygulama)
1. Karakalem
- Füzen
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Birlik ve Uyum: Bütünü
meydana getiren ilgili
öğelerin/parçaların kendi
aralarındaki iletişimi.
Resim unsurlarının tatmin edici
veya hoşa gidecek biçimde
düzenlendiği duygusu, ışınsal
denge, benzerlik, devamlılık vb.
yakınlık
Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Birlik ve Uyum: Bütünü
meydana getiren ilgili
öğelerin/parçaların kendi
aralarındaki iletişimi.
Resim unsurlarının tatmin edici
veya hoşa gidecek biçimde
düzenlendiği duygusu, ışınsal
denge, benzerlik, devamlılık vb.
yakınlık
Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Birlik ve Uyum: Bütünü
meydana getiren ilgili
öğelerin/parçaların kendi
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pratiğini geliştirir.

yapılır.

4. Suluboya

4.1. Suluboya tekniğini geliştirir.
4.2. Gözlem ve hayal gücüyle
resim veya illüstrasyon yapar.

Saydamlık, kıvam, hayal gücü,
illüstrasyon.
A3 boya kaldıran gramajlı bir
kağıt üzerine suluboya çalışılır.

5. Kolaj

5.1. Kolaj tekniğiyle figüratif ve
soyut kompozisyonlar üzerinden
görsel dil yaratır.
5.2. Kolaj tekniğini kullanarak
kendi özgün plastik dilini
geliştirir.

Dadaizm, Kolaj, kes-yapıştır.
Dekupaj, montaj, eklemleme,
kurgulama.
Sert karton üzerine değişik
yüzeysel malzemeler
yerleştirir. Atıl malzemeler de
olabilir.

6.1. Amatör fotoğraflar çekip
dijital ve konvansiyonel ortamda
dönüştürür.
6.2. Yeni medya sanatının hangi
araçlarla yapıldığını öğrenerek
kendi özgün görsel dilini
oluşturur.

Fotoğraf, Dijital resim,
konvansiyonel resim, karışık
teknik, yeni medya sanatı.
Fotoğraf veya dijital görüntü
gramajlı bir kağıda kopyalanır
ve onun üzerinde boyalarla
çalışılır. Dijital baskı olduğu
gibi de bırakılabilir.

6. Fotoğraf
ve Dijital
Görüntü
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aralarındaki iletişimi.
Resim unsurlarının tatmin edici
veya hoşa gidecek biçimde
düzenlendiği duygusu, ışınsal
denge, benzerlik, devamlılık vb.
Yakınlık.
Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.

Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Birlik ve Uyum: Bütünü
meydana getiren ilgili
öğelerin/parçaların kendi
aralarındaki iletişimi.
Resim unsurlarının tatmin edici
veya hoşa gidecek biçimde
düzenlendiği duygusu, ışınsal
denge, benzerlik, devamlılık vb.
Yakınlık.
Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Birlik ve Uyum: Bütünü
meydana getiren ilgili
öğelerin/parçaların kendi
aralarındaki iletişimi.
Resim unsurlarının tatmin edici
veya hoşa gidecek biçimde
düzenlendiği duygusu, ışınsal

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.
Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.
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denge, benzerlik, devamlılık vb.
yakınlık

7. Rölyef

8. Sergi
Çalışması

7.1. Oylumlu yüzeyler yaratarak
derinlikleriyle algılanan –
kabartma– yüzey çalışmaları
yapar.
7.2. Serbest bir konuyla rölyef
yapar.

Rölyef, mimari bezeme,
eklemleme, oyma, oylum,
kabartma.
Oyarak, yoğurarak ya da
eklemleyerek, doğal rengini
bırakarak ya da boyayarak
rölyefler gerçekleştirir.

Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve kolektif
çalışmayı öğrenir.

Tüm dönemi kapsayan
çalışmalar öğrencilerle birlikte
değerlendirilir.
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Çizgi, şekil ve forum, uzam,
renk, doku, hacim.
Birlik ve Uyum: Bütünü
meydana getiren ilgili
öğelerin/parçaların kendi
aralarındaki iletişimi.
Resim unsurlarının tatmin edici
veya hoşa gidecek biçimde
düzenlendiği duygusu, ışınsal
denge, benzerlik, devamlılık vb.
yakınlık
Değerlendirme, organizasyon,
eleştiri, karar alma, sergileme.

Araştırma. Yaratıcı
düşünme. Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Eleştirel düşünce.
Girişimcilik.
Problem çözme. İş
birliği. Kişisel ve
sosyal yetkinlik.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.
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Ünite 7 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki
Program Çıktıları

1.1

PÇ1

PÇ2

5

3

1.2

5

1.3
2.1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

3

3

5

3

5

3

5

3

5

5

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

4

7.2
8.1

4

4

6.2
7.1

5

4

5.2
6.1

3

4

4.2
5.1

PÇ10

5

3.2
4.1

PÇ9

4

2.2
3.1

PÇ8

4

1
4

PÇ7

3

4
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8. Sınıf
Ünite

Öğrenme Çıktıları

Açıklamalar

Temel Kavramlar

Beceriler

1.1. Perspektif
kavramını ve kurallarını
söyler
1.2. Perspektifli çizim
yapar.
1.3. Nesne ve mekan,
figür ve mekan ilişkisini
derinlik hiyerarşisine
göre betimleme
becerisini geliştirir.

Bakış noktası, Kaçış
noktası, Bakış uzaklığı,
Bakış yüksekliği, Resim
düzlemi ufuk çizgisi,
Tek kaçma noktalı
perspektif.

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Ara
disiplinler
Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

2. İnsan Figürü
Anatomik
Gözlem

2.1. İnsan anatomisini
tanıyarak, orantısal
olarak insan figürü
çizme becerisini
geliştirir.
2.2. İnsan bedenini ve
detaylarını çizer.

İnsan yapısının ölçüleri,
insan vücudunun
oranları, insan
vücudunun detayları ve
anatomi üzerinde
durulur.
A3 desen kağıdı üzerine
desen düzeyinde
anatomik çalışmalar
yapılır.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

3. Dışavurum

3.1. Dışavurumcu
(Ekspesyonizm)
kavramını ve sanat
akımını bilir.
3.2. İnsanı duygusal
eğilimleriyle yorumlar
3.3. Görsel dile
psikolojik boyut

Dışavurum,
ekspresyonizm, soyut ve
figüratif
dışavurumculuk.
(Sanat tarihinden
örnekler gösterilir).
50x70 cm. kağıt, karton
veya tuval üzerine (guaj,

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

1. Perspektif

Bu dersle
birlikte kısaca
yağlıboya ve
akrilik tekniği
gösterilir.

A3 desen kağıdı üzerine
2B kara kalem kullanılır.

Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
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katarak resim yapar.

4. İmge
(Sembolizm)

5. Gerçeküstü

6. Zaman ve
Mekan

4.1. İmge ve
sembolizm kavramını
ve sanat akımını bilir.
4.2. İmgesel bir dil
kullanma yeteneği
edinir.
4.3. Sembolist resimler
yapar.

suluboya, akrilik,
yağlıboya, kolaj veya
karışık teknik).
Sembolizm, imge.
(Sanat tarihinden
örnekler gösterilir.)
50x70 cm. kağıt, karton
veya tuval üzerine (guaj,
suluboya, akrilik,
yağlıboya, kolaj veya
karışık teknik).

5.1. Gerçeküstü
kavramını ve sanat
akımını bilir.
5.2. Gerçeküstücü bir
dil kullanma yeteneği
edinir.
5.3. Gerçeküstücü
resimler yapar.

Gerçeküstücülük,
Sürrealizm, Düş,
metafizik. (Sanat
tarihinden örnekler
gösterilir.)
50x70 cm. kağıt, karton
veya tuval üzerine (guaj,
suluboya, akrilik,
yağlıboya, kolaj veya
karışık teknik).

6.1. Resimde zaman ve
mekan kavramlarının
kullanılma biçimlerini
bilir.
6.2. Resim sanatına
dördüncü boyut
kavramını kazandıran
Kübizm ekolünü

Kübizm, dördüncü
boyut: hareket, zaman,
mekan.
(Sanat tarihinden
örnekler gösterilir.)
50x70 cm. kağıt, karton
veya tuval üzerine (guaj,
suluboya, akrilik,

değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.
Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
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Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.
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7. Hareket ve
Dinamizm

8. Sergi
Çalışması

uygular.

yağlıboya, kolaj veya
karışık teknik).

değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.

7.1. Resimde hareket
ve dinamizm
kavramlarının
kullanılma biçimlerini
bilir.
7.2. Resim sanatına
dinamik görüntüyü
kazandıran Fütürizm
ekolünü uygular.

Fütürizm, hareket,
dinamizm, devinim,
motor. (Sanat
tarihinden örnekler
gösterilir.)
50x70 cm. kağıt, karton
veya tuval üzerine (guaj,
suluboya, akrilik,
yağlıboya, kolaj veya
karışık teknik).

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim.

Sergileme ortamında,
değerlendirmeyi ve
kolektif çalışmayı
yapar.

Tüm dönemi kapsayan
çalışmalar öğrencilerle
birlikte değerlendirilir.

Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu
izlenimi veren yanları.Madde enerjiye, enerji
maddeye dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır.
Her varoluşun dışsal (görünen), içsel
(görünmeyen), sınırlı veya sınırsız hareketleri
daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri
sabit olduğu halde uzaysal pozlarını
değiştirmeleri bir hareketi ifade eder.
Değerlendirme, eleştiri, karar alma, sergileme.

Araştırma.
Yaratıcı
düşünme.
Eleştirel
düşünme.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

Eleştirel
düşünce.
Girişimcilik.
Problem çözme.
İş birliği. Kişisel
ve sosyal
yetkinlik.

Duyarlı ve
etkin
vatandaşlık.
Ekonomik
katılım.

* Sanatı üslup ve fikirsel temelde algılamayı öğrenir ve kendi özgün plastik dilini geliştirir. Eğilimlere tanı koyma becerisi artar. Gerektiği
üzere sergiler, sanatçı atölyeleri veya sanat koleksiyonları ziyaret edilebilir.
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Ünite 8 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki
Program Çıktıları

PÇ1

PÇ2

1.1

5

3

1.2

4

5

PÇ3

1.4

1
3

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

5

2.2
3.1

5

3

4

3.2

3

5

4

3.3
4.1

PÇ6

3
5

4

PÇ5
4

1.3

2.1

PÇ4

5
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4.2

4

3

5

4.3
5.1

5

5.2

3

4

4

5

5.3
6.1

5

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

4

7.2
8.1

5

4

6.2
7.1

3

3

4

68

5

