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ÖNSÖZ 
 

Dünyada bilginin önemi hızla artarken, “bilgi” kavramı ve “bilim” anlayışı 
da hızla değişmektedir. Bilgi toplumu oluşum sürecini başlatan bu gelişmelerin 
bilgi toplumunun ekonomik büyüme sürecini hızlandırıcı, sosyal alt yapı 
hizmetlerinin sunumunu iyileştirici ve kültürel etkileşimi artırıcı etkileri olduğu 
da açıktır. 

Günümüzde ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli bileşeni olan 
eğitim, tüm dünyada hızlı ve sürekli bir değişim içindedir. Gelişmiş tüm ülkeler, 
özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde eğitimde reform çalışmaları 
başlatmışlardır. 

Bütün bunların sonucunda; ülkemizde de eğitime olan talep farklılık 
göstermekte, eğitim sistemimizde çeşitli değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. 

İç dinamikler ve AB eğitim sistemi normlarına uyum sürecinin dayanağını 
oluşturduğu “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında yürütülen 
bir dizi çalışma hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalardan en 
önemlilerinden biri ise; haftalık ders çizelgeleri ve buna dayalı olarak öğretim 
programlarının yeniden düzenlenmesidir. 

Bu kapsamda yürütülen “Program Geliştirme” çalışmalarında; eğitim 
sistemi bir bütün olarak ele alınmış ve “nasıl bir insan modeli?” sorusu 
cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 

Anayasa, kanunlar, kalkınma planları, şûra kararları, akademik tezler, 
araştırmalar vb. kaynaklar gözden geçirilerek ülkemizin mevcut eğitim 
özelliklerinin belirlenmesi, başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi ve 
ortaya çıkan sonuçların yeni öğretim programlarına yansıtılarak ilköğretim ve 
orta öğretim programlarının bütünsel bir yaklaşımla hazırlanması sağlanmıştır. 

Öğretim programları ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlaki birikimini 
dünyada yaşanan tüm değişimleri ve gelişmeleri yansıtacak şekilde 
hazırlanmıştır. Programlar, etkinliklerle zenginleştirilerek, öğrenci merkezli hale 
getirilmiştir. Yine programların hazırlanmasında; sonuca dayalı bir anlayış 
yerine, süreci de değerlendiren bir anlayış esas alınmıştır. 

Yeni program geliştirme yaklaşımı ile öğrencilerin araştırma yapmasına, 
kültürel faaliyetlere katılmasına, sosyal aktiviteler içinde olmasına, öğrenmeye 
dayalı etkinlikler içinde bulunmasına fırsat tanınmaktadır. 

Yoğun bir çalışma sonucunda ortaya konulan bu programın 
hazırlanması, basımı, dağıtımı ve yayımlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. 

Söz konusu programın Türk Eğitim Sistemimize hayırlı olması 
temennisiyle, yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim. 

 
 

Kerem ALTUN 
Ortaöğretim Genel Müdürü 

 



1. GİRİŞ 
 
“Resim sanatı, insanoğlunun tarihi kadar eskidir. Nerede bir insan topluluğu varsa, 

orada, maddi hayatının yanında ruhlarının ihtiyacı sanat da var olmuştur. Sanat ve yaratıcı 
fikirler, sezgiler, şuuraltının faaliyetleridir” (Bigalı,1999:9) 
 

Eli ve aklı olan insan ilk aracını (doğada bulunduğu biçimde) kullanıp her gün biraz 
daha doğaya hâkim oldukça onu zorlamaya başlamış, giderek doğada örneği bulunmayan 
araçları da yapmıştır. İnsan bu yaratıcılık özelliğinden de yararlanarak yeryüzünün en üstün 
varlığı olmuştur. Eylemli olarak yaptıkları da kendisi ile yaşıt sayılabilir.  

 
“Dilin nasıl doğduğunu bilmediğimiz gibi sanatın da nasıl doğduğunu bilmiyoruz. 

Barınak, tapınak, köprü yapımıyla, süsleme resim, fetiş heykel, dokuma gibi etkinlikleri göz 
önüne alırsak başlangıçtan beri sanat ile sanatçının bulunmadığı toprak parçası yoktur, 
denilebilir. Diğer yandan sanat deyince müze ve sergilerde tadılan veya seçkin salonların 
güzel süslemelerinde kullanılan az rastlanır nefis bir şey anlıyorsak; sözcüğün bu özel 
anlamının yakın geçmişte geliştiğini ve geçmişin en büyük yapıcılarının ressam veya 
heykelcilerinin bu sözü akıllarından bile geçirmediklerini bilmek zorundayız.” 
(Gombrich;1992:19). 

 
Denilebilir ki ihtiyaçtan doğan sanatın başlangıçta güzellikle uzun boylu bir ilintisi 

yoktu. Hele estetik kaygısı hiç yoktu. “Çünkü sanat insan topluluğunun yaşama savaşında 
kullandığı büyülü bir araç, bir silahtı.” Sanat, doğaya, düşmana, cinsel eşe, gerçeklere karşı 
güç sağlamaktı. 

 
Sanat insanın düşünü, dünyasını her zaman meşgul etti. Yüzyıllar boyunca fizik ötesi 

bir olgu olarak görülen sanat aslında organik bir olaydır. Soluk alma gibi ritmi konuşma gibi 
anlatımsal ögeleri vardır; algılama, düşünme, imgeleme ve bedensel eylemin katıldığı etkin 
bir süreçtir. İnsanlığın gelişim süreci içinde sanatı organik bir bölüm olarak görmek 
istemeyenler vardır. Bunlar çoğunlukla sanatı süsleyici işlevi olan “keyfi” bir etkinlik olarak 
görme eğilimindedirler.  

 
Başlangıçtan günümüze kadar kullanılan işaretler, semboller, mekânlar değişti, 

zenginleşti, renklendi. Farklı biçimlere ve formlara büründü. Farklılaşırken de ritmi, uyumu, 
beğeniyi, göz ardı etmedi. 

 
Doğanın aynısı olmayan bir farklılık, sanat olgusu olarak ortaya çıktı. Demek ki “sanat” 

doğadan farklı ona bir eklemedir. “Sanat, doğada bulunmayan yalnızca insanın yaratabildiği 
bir şeydir. Var olabilmesi için akıl, deneyim, beceri, yetenek, bilgi ve duyarlılık gibi pek çok 
önemli özelliğin bir arada olmasını gerektirir. Kurgulayan, düşünen, düşleyen, arzulayan ve 
parçaları bir araya getiren varlık insandır. Sanat, bu anlamlardaki seçim ve tercihler yoluyla 
oluşur ve bunlardan bir ya da bir kaçı eksik olduğu zaman eksikliğini, yetersizliğini hissettirir. 
Yani oldukça zor ulaşılan bir iletişim aşamasıdır sanat. Tek bir kişide bunca özelliğin 
toplanması, ender görülen bir olgudur.” (Aydın, 2002:6). 
 

Büyük eğitimci-sanatçı Paul Klee’nin (1879-1940) dediği gibi “Sanat görüneni 
vermez. Onun işlevi görünmeyeni, görünür kılmaktır.”  

 
Bugünkü çağdaş ortamda da sanat olgusu; sanatçının akıl yoluyla doğaya bir şey 

eklemesidir de denilebilir. 



Yaşadığımız yüzyılın karmaşık, sıkışık ortamı içinde bulunan insan çevresine körü 
körüne uymak için değil, kendi ihtiyacına göre ona biçim vermek için yaşar. 

 
Yaşadığımız bu çağa teknoloji ve makine hâkimdir. Klasik dönemde saray 

salonlarında gizlenen sanat, yeni teknolojik gelişimin maliyet düşüklüğünden yararlanarak 
geniş halk kitlelerine ulaşabildi. Endüstrileşmeyle makineler çoğalınca halkın işgücü azaldı.  

 
Teknolojik gelişmenin yarattığı iş bölümü ve parçalanmayı, kentleşmenin meydana 

getirdiği kirliliği bireyin yabancılaşmasını ve insan ilişkilerindeki kopukluğu gidermede sanat 
eğitimi eskiden olduğundan daha çok bir işlevi üstlenmektedir. Bu, eğitim de toplumun 
bireyleri yaratıcı, yapıcı ve her şeyden önce topluma yararlı bir kişi olarak ulusça kullanma 
çabalarımıza olumlu katkılarda bulunabilirler. Bu olumlu katkılar sırasında bireyler üzerine 
aldığı sorumluluğu yerine getirince kendisinin de bir değer olduğunun farkına vararak 
kişiliğini kanıtlama fırsatlarını yakalayabilir. Üzerleri küllenmiş gizli birikimler bu yolla 
gözler önüne serilebilir. Bütün bunlardan sonra kişiliklerini geliştirerek onları özgür ortamlara 
yöneltebilir. Bu özgür ortam kendi başlarına iş başarma, sonuçlara varma gücü de 
kazandırarak; onları yeni yaratılara yönlendirebilir. Zaten sanat birey ve toplum gerçeğine yön 
verip çözümlemek değil mi? 

 
Bu nedenledir ki; eğitimin ve özellikle sanat eğitiminin teknoloji dünyasındaki yeri 

daha iyi anlaşılabilmektedir. Öğrenim süreçlerindeki bazı aksaklıklar bir kenara bırakılarak 
çocuklara çağdaş sanat eğitiminin öngördüğü özgürlüğü tanımak ve onların yetenek ilgi ve 
ihtiyaçlarına yanıt verecek bir eğitim ortamı yaratmak gereklidir. Ancak o zaman bireylerin 
niteliklerini ve duygularını geliştirerek yaratıcı düzeyi yüksek ürünler vermesi beklenir.  

 
Ulus olarak çağı yakalamak ve aşmak özlemimizdir. Yeni oluşumlara varmak, sanat 

etkinliklerini artırmak ve başarıya ulaşmak için yeni ortamlar hazırlama çalışması 
sürmektedir. Öyleyse resim sanatının ülkemizde gelişmesini istiyorsak onu anlayacak, tadacak 
kuşakları okul çağında yakalamak ve yetiştirmek gerekir. 

 
Gelişmiş toplumlarda sanat eğitimi, eğitim sorununun önceliklerindendir. Ülkemizde 

de sanat eğitiminin ön sıralarda yer alması mümkündür. Eğitimin bütün kademelerinde sanat 
eğitimine önem verilebilir. Yetiştirilebilecek bireyler arasında sanattan anlayan, sanatı seven, 
geliştiren, koruyan ve uygulayanların sayısı artırılmalıdır. Bu artışla gelişme göstergesi ve 
çağdaşlık daha kolay ulaşacağımız hedef olacaktır. Çünkü çağdaşlığın ölçüsü sanattır. Bu 
ölçüt bireyleri kişisel yetenekleri doğrultusunda ürün vermeye yöneltecektir. Bireylerin 
topluma sundukları sanat etkinlikleri kök saldıkça geleceğe yönelik atılımların artacağı bilinir. 
Toplumların varlığı ve saygınlığı yarattıklarına, sanatçılarına ve onların özgün ürünlerine de 
bağlıdır. Denilebilir ki toplumların geleceği sanat eğitimi gizi içinde saklıdır. İnsanın ruhsal 
yanını geliştiren sanat da eğitimle sağlanabilir. Araştıran, yaratan, yorumlayan, estetik 
beğenileri gelişmiş bireyler yetiştirmek ancak sanat eğitimine gerekli önemin verilmesiyle 
mümkündür. 

 
Bu doğrultuda eğitim vermeyi hedefleyen ortaöğretim kademesi içerisinde yer alan 

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin amaçları, öğrencilerin; 
• Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim 

görmelerini, 
• Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, 
• Yabancı dil öğrenmelerini, 



• Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve 
uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, 

• Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını 
sağlamaktır.  

 
 
 

2. İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 
 

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim 
programı, ilköğretim okulunu bitirmiş, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, ancak 
resim sanatı donanımı olmayan görsel duyarlılığı güçlü öğrencileri hareket noktası olarak alır. 
 
 

İki Boyutlu Sanat Atölye Eğitiminin Önemi 
 

İki Boyutlu Sanat Nedir? 
 

Estetik bir etki yaratmak amacıyla, düzenlemeler üzerine iki boyutlu betileri 
yerleştirerek kompozisyonlar oluşturma etkinliği resim sanatını oluşturmaktadır (Sözen, 
Tanyeli,2005,201). 
 

Resim-iş öğretimi kavramı genel olarak, iki veya üç boyutlu çalışmalardan oluştuğu 
bilinir. İki boyutlu çalışmalar, yüzey üzerine çizilen çizim ve boyamalarla ilgilidir (Artut, 
2002:268). 
 

Kaynağı ve gelişimi; 
 

İnsanoğlu binlerce yıl önce doğa şartlarından korunabilmek amacıyla sığındıkları 
mağara duvarlarına, avlandıkları hayvanların resimlerini çizip, boyamışlardır. Yer kürenin 
hemen her kıtasında, resim sanatının başlangıcına ait binlerce yıl öncesine dayanan örneklere 
rastlanmaktadır. Büyü ve din içerikli bu resimler bir takım sembollerle geliştirilmiştir. İnsan 
aklının en önemli anlatım araçları konuşma, resim ve yazı dilidir. Bunların ikincisi olan resim, 
konuşmadan hemen sonra başlamış olabilir. 

 
Mağaralardan çıkıp yerleşik düzene geçen insanoğlu çizgiyi ve rengi kullanarak bugün 

bile insanı hayrete düşüren ürünler ortaya koymuştur. Bu ürünlerin en etkili örneklerini usta-
çırak geleneğiyle giderek mükemmelleşerek kuşaktan kuşağa aktarılan Mısır sanatında 
görmek mümkündür. Ege ve Akdeniz havzalarında ilkçağ sanatının bütününü içeren en eski 
sanatlar Mısır, Sümer, Hitit, Girit, Yunan, Etrüsk ve Roma sanatlarıdır. Bizans, ilkçağ sanatını 
ortaçağın sonuna dek getirmiştir. Tüm tek tanrılı dinler gibi Hıristiyanlığın ilk yıllarında da 
puta tapmayı engellemek amacıyla resim ve heykel yasağı konulmuştur. Daha sonra yasak son 
bulmuş ve Ayasofya da mozaik dalında en güzel örnekler verilmiştir. Bu dönemlerde resim, 
dini konuları kullanarak süs unsuru olarak kullanılmıştır. 

 
13.yüzyılda İtalya’da yavaş yavaş uyanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Rönesans; 

yeniden doğuş ve canlanış hareketi olarak tanımlanabilir. Rönesans döneminde, günümüz 
sanatsal düzenleme öge ve ilkeleri tanımlanmış ve kabul görmüştür. Rönesans her yerde aynı 
anda görülmediği gibi, bazı ülkelerde hiç görülmemiştir. Rönesans’tan sonra İtalya dışı 
Avrupa ülkeleri sanatta büyük gelişmeler göstermiştir. Fransa 19.yüzyılda bu gelişime 



önderlik etmiştir. 19.yüzyılın ikinci yarısında önce Fransa sonra tüm dünyada oluşan temel 
değişiklikler nedeniyle çağdaş resim dönemi başlamıştır. İzlenimcilikle başlayan çağdaş 
resim, kurallara karşı çıkan ressamlar, farklı akımların oluşmasına neden olmuştur. 
Günümüzde de resim sanatındaki değişim ve gelişim devam etmektedir (Südor,2000:8-10). 

 
Sanatsal gelişimin gerekliliği, önemi; 

 
Gelişim ve endüstrileşme sürecindeki ülkelerde, sanat eğitiminin gerekliliği tartışma 

götürmeyecek bir gerçektir. Doğaldır ki, endüstrileşmenin boyutları ülkelerin sosyokültürel-
sanatsal gelişimlerinin birer göstergesi olabilmektedir. Verilen kriterler bir ölçüde hayata 
geçirildiğinde toplumların beğeni düzeylerinde, sanatsal üretimlerinde belirgin gelişimlerin 
olabileceği bilinen bir gerçektir. Ancak bu anlamda çağdaş bir ülkede sanat eğitimiyle, 
bilimiyle nitelikli bir toplumun temellerinin oluşturulabilmesinde önemli bir adım atılabilir 
(Artut, 2002:40). 
 

Topluma Etkileri; 
 

Özellikle 19.yüzyıl Sanayi Devrimi sonrası sanat, insanda salt güzellik duygusu 
uyandıran bir olgu olmaktan çıkmış, yaşantımızın her alanına girmiştir. Kullandığımız tüm 
eşyalar, oturduğumuz sandalye, yemek yediğimiz masa, giydiğimiz giysilerden, otomobil 
sanayine kadar her şeyde estetik kaygı vardır. Gerek yaratan, üreten, gerekse tüketen insanlar 
olarak estetik kaygıyı estetik duyarlılık ve bilinç içinde duyabilmek ve bunu yaşama 
aktarabilmek sanat eğitiminin temel amacıdır. Sanat eğitimi yoluyla toplumun her 
kesimindeki bireylere bu duyarlılığı kazandırmak yaşamımızı daha güzel ve anlamlı 
kılacaktır. 

 
Çağdaş sanat eğitimi, ‘sanatın öğretilebilirliği’ ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeye göre, 

herkes sanat öğrenebilir. Sanatın öğretilebilirliği görsel algı’nın eğitimiyle mümkündür. 
Görsel algının eğitimi planlı, programlı bir süreci gerektirir (Y.B.Balcı, N.Say,2003:5). 
   

İki Boyutlu Sanat Atölye eğitimi ile birey, araç ve gereçleri kullanma beceri ve 
yeteneğini kazanarak görsel anlatım yoluyla deneyim ve kavrayışı genişletir, zenginleştirir. 
Kültürel çeşitliliği keşfetmek ve vurgulamak için fırsatlar sunar. Bireylerin kendi kendilerine 
disiplin altına almalarını sağlamakla beraber, estetik okuryazarlığı öğretir. Bu eğitimde görsel 
sanatlar; dil için zorunlu iletişim melekesidir ve mantıksal ve matematiksel düşünme yoluyla 
geliştirilir ve motive edilir. 
 

İki Boyutlu Sanat Atölye Eğitimi her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar 
geliştirilmesi özgür, özgün düşünme, deneme ve üretme kapasitelerinin de geliştirilmesi 
açısından önemlidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR 
 

1. İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programında, belirlenmiş kazanımların 
öngördüğü bir içerik sınırlaması söz konusudur. Öğretmen kazanımları gerçekleştirirken çevre 
özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-bulunuşluk 
düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate almalıdır.   

 
2. Öğretim programında, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma ve 

sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve Türkçeyi doğru, 
etkili ve güzel kullanma becerisi gibi ortak becerilerin yanı sıra, İki Boyutlu Sanat Atölye 
dersine ait gözlemleri iki boyutlu ifade etme, çizgiyi kullanma, leke kurgusu, doku ve yüzey 
kurgulama, sanatsal düzenleme, armoni oluşturma, hacim oluşturma, deformasyon (biçim 
bozma) ve özgün teknik geliştirme becerileri yer almaktadır.. Öğretmen dersi planlarken 
hazırladığı öğretimsel işlerin tümünde yukarıda belirtilen becerilerin bir veya uygun olan 
birkaç tanesinin kullanılabileceği ortamlar oluşturmalıdır. Öğretmen sınıf içi ve sınıf dışı 
etkinlikler ile geliştireceği becerileri pekiştirmek için ödev veya projeler verebilir. 

 
3. Tablolarda yer alan araştırma etkinlikleri öğrencilerin konuya ilişkin yazılı ve görsel 

dokümanları derleyip sınıf ortamında akranları ile paylaşmasını amaçlamaktadır. Bu araştırma 
sürecinin sonunda derse aktif katılım sağlanacaktır. Tablolarda yer alan deney etkinlikleri ile 
rengin kaynağı ve oluşumuna ilişkin deneylerler yapmaları sağlanır. Biçim incelemeye ve 
deforme etmeye yönelik araştırmalar için ise iç ve dış mekân ortamları deney alanları olarak 
belirlenip yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. 

 
4. Programda yer alan değerleri öğretmen yeri geldiğinde, etkinlikler içinde bu 

değerleri vurgulayan bölümler oluşturarak pekiştirmelidir. 
 
5. Öğretmen, okulun bulunduğu çevre ve imkânları dikkate alarak programda örnek 

olarak verilen etkinlikleri aynen uygulayabilir ya da kendisi yeni etkinlikler geliştirebilir. 
Yeni etkinlikler geliştirilirken, kazanımlar ve farklı öğrenme stil ve zekâ türlerine sahip 
öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler 
hazırlanmalıdır. Öğretmen bilgi dağıtıcı rolü yerine, öğrencilerinin anlam kurmalarına 
yardımcı rolünü benimsemelidir.  

 
6. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli 

gün ve haftalardan yararlanılarak, öğrencilerin millî duyarlılığı geliştirilmelidir.  Öğretmen, 
Atatürk’ün “Türk, öğün, çalış, güven”, “Ne mutlu Türküm diyene!” ve “Yurtta sulh, cihanda 
sulh”   gibi sözlerinden hareketle, Türklerin tarihte oynadıkları rolü; askerlik, idare, hukuk, 
bilim, fen ve sanat alanında insanlığa hizmetlerini göstermelidir. Öğrencilerin, Türk milletine, 
Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir 
duygularını geliştirmelidir. 

 
7. Öğretmen, etkinlik (müze, sergi vb.) gezilerine önem vermelidir. Bu gezilerin her 

aşaması planlanmalı ve değerlendirilmelidir. Öğrenciler için çalışma kâğıtları hazırlanmalı 
sonuç raporları istenmelidir. Bu geziler aracılığı ile öğrencilerin sanat zevki ve estetik 
duygularını geliştirmeleri sağlanmalıdır. 

 
8. Öğretmen, öğrencileri millî, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerler bakımından 

besleyici; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici olmalıdır.  



 
9. Öğretmen, kazanımların yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini 

seçmelidir. Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmen sadece öğrenme 
ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirmelidir. Değerlendirmede geleneksel 
yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmalıdır. Bu değerlendirme 
yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, 
öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler vb.dir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde 
fotoğraf, resim, proje, poster gibi çalışmalar yapabilmeli ve bunlar aileleri ve çevreleriyle 
paylaşmak için sergilenmelidir. 

 
10. Ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılmak amacıyla geliştirilen, örnek 

formlar yeri geldikçe öğretmen ve öğrenciler tarafından uygulanır. Formlar aynen 
kullanılabileceği gibi öğretmen tarafından yeni formlar da geliştirilebilir. 
 

11. Öğrenci düzeyi ve çevre etkenleri dikkate alınarak öğrenme-öğretme 
etkinliklerinde farklı ünitelerin birbirleriyle bağlantılı olan kazanımları birlikte ele 
alınabilecektir. 

 
12. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyine, eğitim ortamına ve çevre 

etkenlerine göre öğrencilerin aktif olduğu öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılır. 
 
13. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde, kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek 

uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır. 
 
14. Etkinlikleri planlarken, bir sonraki haftanın etkinlikleri dikkate alınarak planlama 

yapılması öğretmenin ve öğrencilerin hazırlığı açısından önemlidir. 
 
15. Öğrencilerin bireysel farklılıklar gösterebilecekleri düşünülmedir. Ayrıca çocuğun 

yapısına uygun gereci ve alanı belirlemek için onların çeşitli gereçleri denemelerine fırsat 
verilmelidir. 

 
16. Tıpkıbasımlarda tekrarlardan oluşan kalitesizliğin kopya resmi olumsuz etkilemesi 

açısından tıpkıbasımlardan kopya yaptırılmamalıdır. 
 
17. Sanat değeri olmayan ve özgün tasarım niteliği taşımayan zevkten yoksun örnekler 

estetik eğitimi açısından zararlı olacağından kaçınılmalıdır. 
 
18. Gerekli olan kuramsal bilgiler, tanımlamalar biçiminde olduğu gibi bu kuramlar 

uygulamalar sırasında da sezdirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Örneğin, rengin oluşumu 
işlenirken renkler prizmadan geçirilerek türevlerinden örnekler verilerek konunun daha kalıcı 
olması sağlanabilir. 
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4. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI 
 

Bilgideki değişim ve gelişim, öğrenci profilinin de eğitim sürecinde değişime 
uğramasına etki etmektedir. Günümüz öğrenci profili, bilimsel ve akılcı düşünme becerisine 
sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi 
kullanıp paylaşabilen, iletişim kurma becerilerine sahip, teknolojiyi etkin bir şekilde 
kullanabilen, kendini gerçekleştirmiş ve bunun yanı sıra insanlığın ortak değerlerini de 
sahiplenmiş, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu 
öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanabilir. 

 
Öğrenci profilindeki değişim eğitim, öğretim sürecinde okula da yeni anlamlar 

yüklemektedir. “Öğrenci Merkezli Eğitim”, “Öğrenci Merkezli Okul” kavramları bu değişim 
ve gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

 
Öğrenci merkezli eğitimin temel hedefi öğrenciyi merkeze alarak, birey olarak 

kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değişim sürecini başlatmaktır. 
 
Günümüzde bireylerden, doğru kararlar alıp uygulamaya geçmesi, yaratıcı düşünmesi, 

problem çözme yeterliğine sahip olması, öğrenmeyi öğrenmesi, ekip çalışmasına yatkın 
olması ve kendi kendini yönetebilmesi beklenmektedir. Öğrenci merkezli eğitim, öğrenmeyi 
öğrenmenin esas olduğu, her öğrencinin farklı zaman, tür ve hızda öğrenebileceğini 
benimseyen, düşünme becerilerini geliştirmenin yaratıcı düşünceyi geliştirdiğini kabul eden 
bir yaklaşımdır.  
 

Öğrenci merkezli eğitimin öğrenci ve öğrenme süreci açısından on iki ilkesi ortaya 
konulmuştur (http://denizli.meb.gov.tr/mlokurs/_private/ome/02omeum.htm).  
 

1. Öğrenmeyi öğrenmek esastır. 
Öğrenme sürecinin doğası olarak öğrenme, bireyin kendi algıları, düşünceleri ve 

duygularından süzerek edindiği bilgi ve deneyimlerden anlamı keşfetmesi ve yapılandırması 
sürecidir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde öğrenmeyi öğrenmek esastır. 
 

2. Her öğrenci öğrenebilir. 
Her öğrenci, elde ettiği verilerden bir anlam yaratmak, bunu gözden geçirmek ve 

diğerleri için anlaşılır hâle getirmek üzere çaba gösterir. Bu nedenle, öğrenci merkezli 
eğitimde her öğrenci öğrenebilir olarak kabul edilir. 
 

3. Her öğrenci öğrenirken eski ve yeni bilgiler arasında özgün bağlantılar kurar. 
Bilginin yapısı gereği her öğrenci daha derin bir anlama etkinliğini yapılandırmak için 

eski ve yeni bilgileri arasında özgün bağlantılar kurar. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde 
her öğrencinin yeni bilgi ile eski bilgileri arasında bağlantılar kurmasına önem verilir.  
 

4. Düşünmeyi öğrenmek sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirir. 
Öğrenci, nasıl düşüneceğini plânlayıp, gözlemleyip, değerlendirerek, sorgulayıcı ve 

yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde her öğrencinin 
düşünmeyi öğrenmesine öncelik verilir.  

 
 
 
 



5. Başarabilme duygusu içsel güdülenmeyi sağlar. 
Öğrencinin kontrol düzeyi, sorumluluk duygusu, hedefleri, ilgi alanları, yeterlilikleri 

ve beklentileri başarma güdüsünü besleyen etmenlerdir ve güdüleme öğrenmeyi etkiler. Bu 
nedenle, öğrenci merkezli eğitimde her öğrencinin motivasyonuna önem verilir. 

 
6. Öğrenme olumsuz deneyimlerle engellendiğinde zorlaşır. 
Her öğrenci doğal bir öğrenme eğilimine sahiptir. Bu eğilim olumsuz deneyimlerle 

engellendiğinde öğrenme zorlaşmaya başlar. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde her 
öğrencinin başarabilme deneyimini yaşaması için onların bireysel farklılıklarını dikkate alan 
fırsatlar yaratır. 
 

7. Merak, yaratıcılık ve kompleks düşünmeyi harekete geçiren ödevler öğrenciyi 
daha zorlarını başarabilmeye güdüler. 

Merak, yaratıcılık ve kompleks düşünmeyi harekete geçiren, güdü artırıcı ve 
öğrenmeyi öğrenmeye yönelik ödevler öğrenciyi giderek zorlaşan ödevler yapmaya güdüler. 
Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde ödevler her öğrencinin başarabilme deneyimini 
yaşaması için yaratılacak fırsatlardan biri olarak görülür. 
 

8.Her öğrenci farklı zamanda farklı türde ve farklı hızda ilerleyerek gelişir. 
Öğrenmenin gelişimsel doğasına bağlı olarak her öğrenci farklı zamanlarda, farklı 

gelişim adımları boyunca ilerleyerek gelişir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde öğretim 
etkinliklerinin ve ortamlarının plânlanmasında farklı öğrenme türleri ve hızları dikkate alınır. 

 
9. Farklı özelliklerdeki öğrencilerin birbirleri ile etkileşimi öğrenmeyi kolaylaştırır. 
Farklı özgeçmiş, ilgi ve değerlere sahip bireylerin birbirleri ile etkileşimi, öğrenmeyi 

kolaylaştırır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde işbirliğine dayalı öğrenme gibi grup 
çalışmalarını ön plâna çıkaran öğretim stratejilerine ağırlık verilir. 
 

10. Öğrenciler arasındaki olumlu ilişkiler öğrenmeyi artırır. 
Öğrencilerin birbirine destek olması, ilgi ve saygı göstermesi gibi olumlu ilişkiler 

öğrenmeyi artırır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde grup çalışmaları ve sosyal 
etkinlikler öğrenciler arasında olumlu ilişkilerin geliştirilebilmesi için yaratılacak fırsatlar 
olarak görülür. 
 

11. Her öğrenci öğrenmeye karşı farklı yetenek ve eğilime sahiptir. 
Her öğrenci kalıtsal olarak taşıdığı genler ve çevresel etmenlerin bir araya gelmesi ile 

şekillenir ve bu nedenle öğrenciler öğrenmeye karşı farklı yetenek, tercih ve eğilimlere 
sahiptir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde bu farklılıklar dikkate alınarak öğretim 
etkinlikleri çeşitlendirilir ve teknoloji ile desteklenir. 
 

12. Her öğrenci yeni bilgileri kendi kalıplarına göre kavrayıp benzersiz bir anlama 
yaratır. 

Her öğrenci yeni fikirleri inanç, anlama, yorumlama ve tutum süzgeçlerinden 
geçirerek işler ve benzersiz bir anlama yaratır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde ölçme 
ve değerlendirme çalışmalarında her öğrencinin gelişiminde gösterdiği ilerleme dikkate alınır. 
 

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi 
sonucu öğrencilerde; merak uyandırma ve plânlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve 
derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama basamaklarını özümseyerek yaşamlarının her 
aşamasında bilgiyi kullanma becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. 



Öğrenci merkezli eğitim öğrenciyi merkeze alır ve bu nedenle öğretmen çok 
önemlidir. Çünkü öğretmen, öğrencideki değişimi ve gelişimi destekleyen en önemli kişidir. 
Öğrenci merkezli eğitimde öğretmen;  

• Açık fikirlidir. 
• Çağdaştır.  
• Yenilikleri takip eder.  
• Öğrencileri için eğitim ortamını en iyi şekilde hazırlar.  
• Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanır. 
• Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve onların ihtiyaçlarını en iyi 

şekilde karşılar (http://uretim.meb.gov.tr/EgitekHaber/s84/yazarlar/Oguz.htm). 

Öğretmenler bütün öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak için gerekli koşulları 
oluşturmalıdır. Nitekim öğretmenin oluşturduğu sınıf ortamının öğrencinin öğrenmeye karşı 
tutumunda ve güdülenmesinde etkisi büyüktür. 
 

Aynı şekilde öğrenci merkezli eğitimde yönetici, öğretmen, öğrenci, aile, okul 
çalışanları ve çevre süreç içerisinde önemli bir yer alır. Eğitim ile ilgili sorunların 
çözümlenmesi için okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, ailenin eğitim içerisinde 
etkin bir biçimde görev alması beklenmektedir. Ailenin, çocuğun eğitimine katılımı; okula 
giderek, okulda yapılan etkinliklere aktif olarak katılarak, çocuğa zihinsel olarak uyarıcı 
ortamlar hazırlayarak ve bilişsel gelişimi için anlamlı materyaller sağlayarak gerçekleştirilir.  
 

Geliştirilen İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programında konular, öğrencilerde 
resim bilinci oluşturacak nitelikte ele alınmış, program öğrenme alanları, kazanımlar ve 
öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiştir. Programda bilgi, beceri, değer ve tutum 
açısından denge gözetilmiş, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin yaşantıları dikkate 
alınmıştır. Program sadece sınıf içi değil sınıf dışı etkinlikleri de kapsamaktadır. Program 
yaklaşımı; öğrenme-öğretme süreçleri, ölçme-değerlendirme metotları ile öğretmen ve 
öğrencinin rolüne bakış açısından ve ortaya koyduğu aktif sınıf kültürüyle yeni bir yaklaşımı 
kapsamaktadır.  
 

İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programında kazanımlar; birçok zihinsel beceriyi 
vurgulamakta, öğrenme süreçlerinde ise aktif öğrenme yöntemlerinin ve öğretimsel işlerin 
kullanımını gerektirmektedir. Programda bu yöntemlerin kullanıldığı örnek etkinliklere yer 
verilmiştir. Öğretmenler programda önerilen etkinliklerin yanı sıra kazanımlarda öngörülen 
bilgi, beceri, değer ve tutumları kazandırmada farklı etkinlikler de planlayıp uygulayabilirler.  

 

 

 

 

 

 

 



5. PROGRAMIN YAPISI 

 
İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programı; genel amaçlar, temel beceriler, 

değerler ve tutumlar, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalardan 
oluşmaktadır. 
 
5.1. Genel Amaçlar 

 
Bu program öğrencilerin; 
• Sanatsal yaratıcılığını geliştirmelerini, 
• Özgün düşünme, deneme ve üretme kapasitelerini geliştirmelerini, 
• Sanat yapan üreticiler olarak yaşam boyunca yaşadıkları kültüre katkı 

sağlamalarını, 
• Resim sanatını görsel bir iletişim biçimi olarak kullanmada gerekli görsel 

okuryazarlığı kazanmalarını, 
• Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve becerileri kazanmalarını, 
• Sanat eseri üretebilme güven ve yeterliliği kazanmalarını, 
• Sanatın temel kavramlarından yararlanarak farklı deney, gözlem ve araştırmalar 

yapmalarını, 
• Sanat eserlerini koruma bilinci geliştirmelerini, 
• Görsel sanatlarda bilginin ve araştırmanın önemini benimsemelerini, 
• Görsel sanatların topluma katkılarını değerlendirmelerini, 
• Çalışmalarında zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarını, 
• Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk bilinci geliştirmelerini, 
• Atatürk’ün sanata ilişkin görüş ve düşüncelerini yorumlamalarını 

amaçlamaktadır. 
 
5.2. Temel Beceriler 
 

Günümüz eğitim ve öğretim anlayışında bilgiyi olduğu gibi almak yerine, bilgiyi 
bulma, kullanma ve bilgiyi yapılandırma ön plana çıkmıştır. Beceri, öğrencilerde, öğrenme 
sürecinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Bu 
program ortak becerileri kazandırmanın yanında, alana özgü olarak geliştirilen becerileri 
kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu beceriler aşağıda gösterilmiştir. Bu becerilere, üniteler 
göz önünde bulundurularak,  doğrudan verilecek beceri olarak programda yer verilmektedir.   
 

İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programında yer verilen ortak becerilerin 
yanında bu alana ait alt becerilerin kazandırılması da esas amaçlardan biridir. İki Boyutlu 
Sanat Atölye alanında belirlenen beceriler; öğrencilerin yaşamlarında ve mesleklerinde ve 
gelecekte de kullanabilecekleri nitelikte belirlenmiştir.  

 

Bu beceriler gözlemleri iki boyutlu ifade etme, çizgiyi kullanma, leke kurgusu, doku 
ve yüzey kurgulama, sanatsal düzenleme, armoni oluşturma, hacim oluşturma, deformasyon 
(biçim bozma), özgün teknik geliştirme becerileridir. İki Boyutlu Sanat Atölye dersi 
konularının hemen hemen hepsinde farklı düzeylerde kullanılabilen bu beceriler, öğrenme 
alanlarında kazanımların içeriğinin gerektirdiği şekilde, kazanımlara entegre edilerek 



verilmiştir. Bu şekli ile öğretim sürecinde kazanımın gerektirdiği beceriler kazanımla birlikte 
verilmelidir. 

 

Programla ulaşılması beklenen ortak beceriler şunlardır: 
 
1. Eleştirel Düşünme 
2. Yaratıcı Düşünme  
3. İletişim 
4. Araştırma-Sorgulama 
5. Problem Çözme Becerisi 
6. Bilgi Teknolojilerini Kullanma  
7. Girişimcilik 
8. Türkçe’yi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma  
(http://programlar.meb.gov.tr/program_giris/yaklasim_2.htm). 
 

Programla ulaşılması beklenen alana özgü beceriler ise şunlardır: 
 
Gözlemleri İki Boyutlu İfade Etme Becerisi 

 
Bakma ve görmek arasındaki ayrımı fark etmesi iki boyutlu çalışmalar yapabilmesinde 

önem teşkil eder. Görmenin öğrenilmesi, algılamanın gelişimini sağlar. Görmeyi öğrenme 
süreci canlı ve cansız modelden çalışmalar ile zenginleştirilmelidir. Bu bağlamda perspektif 
devinimsiz nesne, portre ve figür çalışmaları 9. sınıftan 12. sınıfa kadar aşama aşama 
geliştirilmelidir. Modelden çalışmalar imgesel tasarımlarla desteklenerek kendine özgü ifade 
becerileri geliştirilmelidir. Bu nedenle gözlemlerini iki boyutlu ifade etme becerisi, sanatsal 
düzenleme becerisinin kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. 
 

Çizgiyi Kullanma Becerisi 
 

Gördüğü nesneleri resim yüzeyine doğru çizmek çizgi ve çeşitlerini tanımakla 
mümkündür. Çizginin olanaklarını tanıyarak nesnelerin optik görüntüsünü resim yüzeyinde 
tespit etmesi atölye çalışmalarında öncelikli bir beceriyi teşkil etmektedir. 9. sınıfta 
kazanılacak olan bu beceri ile ileriki sınıflarda sanatsal düzenleme becerisi kapsamında 
genelleşecektir. Çizginin karakteri, görevleri olanakları ve bütün içindeki dengesi açısından 
çizgiyi kullanma becerisi sanatsal düzenleme ve gözlemlerini iki boyutlu ifade etme 
becerisinin kazanımları için gereklidir. 
 

Leke Kurgusu Becerisi 
 

Leke algılamanın ilk aşamasıdır. Yüzeyde lekenin büyük, küçük, ton, valör, renk 
ilişkisi sanatsal düzenlemelerin temelini oluşturur. Bu bağlamda ileriki sınıflarda sanatsal 
düzenleme becerisinin kazanılması açısından 9. sınıfta bu becerinin yer alması önemlidir. Bu 
beceri ileriki sınıflarda sanatsal düzenleme becerisi içerisinde genelleşecektir. 
 

Doku ve Yüzey Kurgulama Becerisi 
 

Doku ve yüzey kurgulama becerinin kazanımı öncelikle biçim yüzeyinin fiziksel 
özelliklerine dayalı etüd çalışmaları ile sağlanır. Kazanım, dokunma duyusu ile algılamayı, 



görme duyusu ile algılamaya dönüşümü açısından önemlidir. Örneğin; metal dokusunda bir 
nesneden alınan detay bakıldığında dokunurken hissedilen duyguyu verebilmelidir. Bu 
araştırmalar aynı zamanda iç dokuyu da inceleme niteliğinde olup farklı yön ve ışık miktarı 
etkisi ile gözlemlenirse hacmi destekler. Öncelikle etüd niteliğinde yapılan çalışmalar sonra 
yoruma dayalı düzenlemeler olarak devam etmelidir. Kazanılan beceri 11 ve 12. sınıflarda 
deformasyonu destekleyici özelliğe de sahiptir. 
 

Sanatsal Düzenleme Becerisi 
 

Bu beceri kompozisyon çeşitlerini, sanatsal düzenleme öge ve ilkelerini 
kapsamaktadır. 9. sınıfta sanatsal düzenleme ögelerini tanıyan öğrenciler 10 ve 11. sınıflarda 
sanatsal düzenleme ilkelerini tanır. 12. sınıfta öge ve ilkeleri bir arada kullanarak modelden ya 
da imgesel düzenlemeler yapar. Aşama aşama gelişen bu süreci diğer beceriler destekler. Bu 
becerinin kazandırılmasında basitten karmaşığa bir yol izlenmelidir. 10. sınıflarda modelden 
yapılan çalışmalar 11 ve 12. sınıflarda imgesel tasarımlarla da desteklenir. 
 

Armoni Oluşturma Becerisi 
 

Bu beceri temel renk bilgisini renk ilişkilerini, armoni sistemlerini kapsamaktadır. 
Beceri kazanım süreci 9. sınıftan temel renk bilgisi ile başlayıp renk ilişkileri ve armoni 
sistemleri 12. sınıfa kadar aşamalı olarak gelişmektedir. Çalışmaların ilk aşamalarında 
doğadan gözlemler yapılarak renk ilişkileri tespit edilir. Farklı mekânlardaki ışığın miktarı ve 
yönüne dayalı olarak renk değişimleri gözlemlenir. Bu gözlem ve çalışmaların ilerleyen 
aşamalarında farklı armonilerle çeşitlendirmeler yaparak özgür renk anlayışının oluşumu 
sağlanmalıdır. Bu bağlamda oluşturma becerisi gözlemlerini iki boyutlu ifade etme ve 
sanatsal düzenleme becerilerinin kazanılmasında da önem teşkil etmektedir. 
 

Hacim Oluşturma Becerisi 
 

Bu beceri çizgi, leke, doku, renk ve ışık ögeleri ile formun hacim etkisini iki boyutlu 
ifade edebilmeyi kapsamaktadır. Doğadaki biçimlerin gözlemlenerek sözü edilen ögelerin 
ilişkilendirilmesiyle özgün ifadeler geliştirilmelidir. Özellikle 10. ve 11. sınıflarda eser 
inceleme yöntemi kullanılarak sanatsal düzenleme ögelerinin hacim oluşturmada nasıl 
kullanıldığı incelenmelidir. Üslup gelişiminin sağlanmasında bu durum önemlidir.  
 

Deformasyon (Biçim Bozma) Becerisi 
 

Bu beceriyi kazandırmak için öncelikle diğer becerilerin alt yapısının oluşturulması 
gerekeceğinden dolayı 11. ve 12. sınıflarda kazanılması gereken bir beceridir. 9. ve 10. 
sınıflarda gözleme dayalı etüt uygulamaları ile formu tanıma ve inceleme olanağı 
sağlandıktan sonra 11. ve 12. sınıflarda formun organik ve inorganik bozulma ile yeniden 
oluşumları gözlemlenerek sanatsal düzenlemeler özgün ifadelerin gelişimi açısından bu 
becerinin kazandırılması önemlidir. 
 

Özgün Teknik Geliştirme Becerisi 
 

İki boyutlu çalışmaların salt bilindik boya tekniklerinin (yağlıboya, suluboya, pastel 
boya vb) dışında atık malzemelerin de bir araya getirilerek sanatsal düzenlemeler 
yapılabileceği fark ettirilmelidir. Bu bağlamda 12. sınıfta yaratıcı tutumlar ile özgün 



tekniklerin geliştirilmesine olanak tanınmalıdır. Kendini ifade etmede çeşitlilik oluşturma 
açısından özgün teknik geliştirme becerisinin kazandırılması gerekmektedir.  

 

5.3. Değerler ve Tutumlar 
 

Değer, toplumun varlığını, işleyişini, devamını sağlamak ve sürdürmek için doğru ve 
gerekli olduğu kabul edilen ortak düşünce, ahlaki ilke ve inançlardır. İKİ Boyutlu Sanat 
Atölye dersi öğretim programının diğer önemli unsurunu da tutumlar ve değerler 
oluşturmaktadır. Program eğitim, öğretim sürecinde aşağıdaki değerleri de kazandırmayı 
önemsemektedir: 

 Dayanışma 
 Hoşgörü 
 Sevgi 
 Saygı 
 Duyarlılık 
 Vatanseverlik 
 Barış 
 Estetik 
 Sorumluluk 
 Özgüven 
 Sabır 
 Disiplin 
 Motivasyon 
 Nezaket 
 Başarı 
 Dürüstlük 

 
5.4. Öğrenme Alanları 

Öğrenme alanı; birbiri ile ilişkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün olarak 
görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır. İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim 
programı “öğrenme alanı” adı altında organize edilmiş yapılardan oluşmaktadır. Öğrenme 
alanları, programda öngörülen bilgi, beceri, kavram, değerler ve tutumların sistematik bir 
şekilde ilişkilendirildiği konu alanlarından oluşmaktadır. Bu anlamda öğrenme alanlarına 
ilişkin program tablosu,  kazanımları, örnek etkinlikleri ve gerekli açıklamaların yapılacağı 
sütunları içeren üç ana bölümden oluşturulmuştur. Programda içeriği belirleyen genel çerçeve, 
resim eğitiminin içerik ve amaçlarına uygun bir şekilde organize edilmiştir. Öğrenme 
alanlarında sınıf düzeyine göre belirlenen kazanımlar ardışık ve bir bütün oluşturacak şekilde 
düzenlenmiştir.  
 

İki Boyutlu Sanat Atölye dersi 5 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. 
 
1. Görsel Sanatlar 
2. Biçimi Algılama ve Oluşturma 
3. Sanatsal Düzenlemede Kurgu 
4. Renk Bilgisi 
5. Resimde Konu 

 
Öğrenme alanlarının içerikleri aşağıda yer almaktadır. 



1. Görsel Sanatlar 

Bu öğrenme alanında belirlenen ünitelerde 9. sınıfta resim sanatının kısa tarihçesi 
araştırılarak sanat tarihi içindeki yeri ve önemi belirlenip sanat ve sanatçının toplumdaki 
önemi tartışılır.  
 

10. sınıfta, plastik sanat dalları belirlenip resim sanatının bu dallarla ilişkisi araştırılır. 
Cumhuriyet döneminde sanatın gelişimi ve Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem 
vurgulanıp, Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri plastik ögelerle biçimlendirilir. 
 

11. sınıfta, sanatın evrensel dilini fark edip yöresel sanatın özellikleri araştırılır. Görsel 
sanatlarda müzeciliğin önemi, işlevi araştırılır. 
 

12. sınıfta, Türk resim sanatının gelişimi öncü ressam ve eserler araştırılarak 
Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem anlatılır. 
 

2. Biçim Algılama ve Oluşturma 

9. sınıfta, çizgi ile biçim oluşturarak, temel görevleri ve çeşitleri tespit edilip çizginin 
duygusal tepkilerle ilişkisi incelenir. Leke ile biçim oluşturarak, leke değerleri tespit edilip 
kompozisyonda ve görsel algılamada lekenin yeri ve önemi incelenir. Doku çeşitleri tespit 
edilip; doku, biçim, ışık, nesne ilişkisi çizgi ve leke ile doku çalışmaları yapılır. 
 

10. sınıfta, farklı boyama tekniklerinin renkteki fiziki etkisi ve ışık gölgenin renge 
etkisi gözlemlenip farklı renk gruplarıyla nesne ve yüzeyler doku özellikleriyle çalışılır. 
Modle ve modülasyon tanıtılarak doğal ve yapay ışığın, ışık ve gölgenin, biçim ve renge etkisi 
araştırılır. Farklı leke değerleri ile forma hacim kazandırılır. Mas ve espas tanıtılarak resim 
alanının düzenlenmesine geometrik kurgu oluşturulup farklı lekelerle boşluk–doluluk dengesi 
sağlanır. 
 

11. sınıfta, çeşitli renk armonileri ile nesne–mekân ilişkisi araştırılarak rengin, biçim 
ve doku etkisi ile leke dengesi sağlanır. Resim sanatında stil tanıtılarak biçimde 
deformasyonun kompozisyona katkısı araştırılarak çalışmalar yapılır.  
 

12. sınıfta, nesne, figür, mekân ilişkisi incelenerek ve gözlemlenerek imgesel tasarım 
çalışmaları yapılır. Sanatsal düzenlemede renk araştırılarak renkte miktar kontrastlığı ve 
renkte denge unsurlarına dayalı çalışmalar yapılır. 
 

3. Sanatsal Düzenlemede Kurgu 

9. sınıfta, kompozisyon kurallarına uygun olarak çalışma yüzeyini kullanmaya yönelik 
çalışmalar yapılır. Kompozisyon öge ve ilkelerini tanımak çalışmalarda dengeli bütünler 
oluşturur. Hava perspektifi tanıtılarak farklı renk grupları ile yüzeyde derinlik etkisi 
oluşturulur. 
 

10. sınıfta, resimde valör, yön ve hareket, zıtlık ve birlik, egemenlik tanıtılarak, doku 
ve çeşitleri araştırılıp ışık ve gölgenin renge etkisi gözlemlenir. Marj ve pasaj vurgulanır. 
Çeşitli renk armonileri ve çizgi leke değerleri ile yüzey düzenlemeleri yapılır.  
 



11. sınıfta, kompozisyon çeşitleri öge ve ilkeleri doğrultusunda plastik açıdan eser 
inceleme yöntemleri ile öncü eserler incelenir. Renk ve leke değerlerini resim yüzeyinde 
düzenleme kurallarına uygun çalışmalar yapılır.  
 

12. sınıfta, somut resim tanıtılarak somut ifadenin resimdeki önemi incelenir. Biçim 
bozma ile özgün arayışlara gidilir. Çağdaş sanatta soyutun yeri araştırılıp kompozisyonlar 
oluşturulur. Resim sanatında assemblage’nin (bir araya getirme) yeri araştırılıp özgün teknik 
arayışlara gidilir. 
 

4. Renk Bilgisi 

9. sınıfta, ışık, renk ve boya renk etkisi incelenip rengi algılama sağlanır. Ana ve ara 
renkler sıcak ve soğuk renkler, zıt ve tamamlayıcı renkler, nötr renkler ve renk değerleri ile 
kontrast kanunu araştırılır. Kromatik, monokromatik, yakın renk ve kontrast renk armonisi 
oluşturulur. Armonide nötr renkler tespit edilir. Modle ve modülasyon tanıtılarak renk, hacim 
ve yüzey ilişkisine ışığın katkısı araştırılır.  
 

10. sınıfta, resimde zıtlık ögelerini renk ile ilişkilendirerek renk armonisinin ve leke 
değerlerinin derinliğe etkisi ile aralık ve mesafe ilkeleri kullanılarak resimde plan oluşturulur. 
Bununla beraber renk oluşumu ve renk grupları hatırlatılır. 
 

11. sınıfta, ışık kaynağının renge etkisi gözlemlenerek doğadaki nesnelerin görünüş 
özellikleri tespit edilir. Renkteki fiziki değişimler, titreşim ve enerjinin insan ruhuna etkisi 
araştırılıp renklerin yan yana durumları ve etkileri tespit edilir.  
 

12. sınıfta, renk armonileri hatırlatılarak armoni ve ton ilişkileri ile lekede büyük 
küçük ilişkisine yönelik çalışmalar yapılır. Sanatçıların eserlerindeki renk armonileri 
incelenerek armonilerde özgün arayışlara gidilir.  
 

5. Resimde Konu 

9. sınıfta, kompozisyonda nesne ilişkilerine dayalı çalışmalar yapılır.  
 

10. sınıfta, leke değerleri ve mas-espas ilişkisine dayalı geometrik kurgularla farklı 
mekân tasarımları oluşturulur. Kompozisyonda büyüklük-küçüklük ve leke dengesi aralık ve 
mesafe ilişkisi göz önünde bulundurularak, resimde ilgi merkezine yönelik nesne ilişkilerine 
dayalı tasarımlar oluşturulur. Aynı zamanda resimde fon araştırılır. Nesnenin dokusal yapısı 
leke ve renkle yorumlanır. Resimde yüz anatomisinin geometrik düzeni belirlenerek renk 
armonisi ile portre çalışmaları yapılır.  
 

11. sınıfta, yüz anatomisi araştırılarak başın farklı cephelerden görünüşü ve kişisel 
özelliklerine yönelik çalışmalar yapılır. Kendi yüzünü inceleyerek otoportre tanıtılır. Resimde 
insan figürünün hareket özellikleri incelenerek birden fazla figürün bir mekânda leke değerleri 
ile kompozisyonları çalışılır. Nesne ve figürün mekânda görsel algılamasına yönelik 
çalışmalar yapılır.  
 

12. sınıfta, nesnelerin birbirleri ile olan ilişkisine yönelik çalışmalar yapılır. 
Perspektife dayalı iç ve dış mekân tasarımlarına yönelik imgesel çalışmalar yapılarak resimde 
mekân tasarımının önemi tespit edilir. İnsan ve hayvan figürleri ve figür grupları ile mekân 
ilişkisine yönelik imgesel tasarımlar oluşturulur.  



6. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ 

 
Hayat boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi hayata geçiren fertlerin 

yetiştirilmesinde öğretim yöntem ve teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Çağın 
gerektirdiği donanımlara uygun hedefler belirlenmiş olsa bile bu hedefleri tamamen 
geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Öğrenme süreçlerinde öğrencilerin 
düşünmelerini, araştırmalarını, sorun çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden 
yapılandırıp hayata geçirmelerini destekleyen yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır.  
 

Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında öğretmenin rolünün sınıflardaki geleneksel 
rolünden farkı; kendi kararlarını uygulamak yerine öğrencilere yol göstermek, önerilerde 
bulunmak, gerekli durumlarda açıklama yapmak, fikir vermek, rehber olmak ve onların 
gelişimlerini gözlemektir. Örneğin, öğretmen hangi öğretimsel işin yapılacağı ya da hangi 
kaynağa bakılacağı konusunda fikri olmayan öğrenciye çeşitli işler ya da kaynaklar önerebilir. 
Öğrencinin gelişmesinde sorunlarla karşılaşıldığında önlem almak da öğretmenin 
sorumluluğundadır. Burada söz konusu olan öğretmenin öğrenciye kendi kararlarını kabul 
ettirmesi, onun öğrenmesi ile ilgili kararları onun yerine almamasıdır. Öğretmen bilgi aktarıcı, 
karar verici olmak yerine öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayarak, 
öğrenmeyi kolaylaştırmalıdır. Bilgi ile öğrenci arasında arabuluculuk rolünü üstlenmelidir.    

 
Tablo: Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Eğitimin Karşılaştırılması 

 
  Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli 
Sınıfta etkinlik Öğretici Etkileşimli 
Öğretmenin rolü Bilgi verici, daima uzman Katılımcı, bazen öğrenci 
Öğrencinin rolü Dinleyici, daima öğrenci Katılımcı, bazen uzman 
Ders ağırlığı Bilgiler  İlişkiler  

Bilgi kazanımı Hatırlama ve ezber bilginin 
birikmesi 

Sorgulama ve buluş, bilgilerin 
yeni bilgilere dönüşümü 

Başarı göstergesi  Miktar  Kalite 
Ölçme Normlara göre Ölçütlere göre 
Teknoloji kullanımı Tekrar ve uygulama İletişim, katılım, bilgiye erişim 
(Kaynak: Dwyer, 1994) 
http://www.cndp.fr/collecie/pdf/clasbran.pdf 
 

Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve bunun sınıfta 
uygulanması, planlamanın en önemli bölümlerindendir. Öğrenci özellikleri doğru belirlendiğinde ve 
planlama aşamasına katılımı sağlandığında hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır. Öğrenci 
merkezli eğitim için benimsenen ilkeler, değerler ve hedefler yöntem teknik ve stratejilerin 
belirlenmesinde temel oluşturmaktadır. Bu teknik, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma 
biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütün olarak tanımlanabilir. Yöntem ve tekniklerin 
belirlenmesinde etkili olan bazı faktörler vardır. Bunlar: Ulaşılacak hedefler, öğretmenin yöntem 
konusundaki becerisi, içeriğin yapısı, süre, maliyet, kullanım kolaylığı, öğrenci sayısı, derslik ve 
büyüklüğü, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi vb. olarak sıralanabilir (Öğrenci Merkezli 
Eğitim Uygulama Modeli, 2004). 
 

Çağdaş yöntemlerde öğrenci; öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Burada 
öğretmenin rolü; öğrencinin öğrenmesinin kolaylaştırmak için ona rehberlik etmek, 



öğrencinin öğrenim sürecine katılımını sağlamak için gerekli önlemleri almak ve öğrenciyi 
sürekli güdülemektir. Öğretmenin ana görevi, öğrenme kaynağı ile öğrencinin doğrudan 
etkileşimini sağlamak ve gereksinim duyduğunda ona rehberlik etmektir. Bunun nedeni, 
öğretmenin öğrenciye ne sunduğundan çok öğrencinin ne yaptığı görüşünün benimsenmesidir.  

 
Programda verilen etkinlikler birer öneri niteliğindedir. Öğretmen, bu etkinlikleri 

aynen kullanabilir veya ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Bunun dışında başka etkinlikler de 
geliştirebilir. Etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol 
üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Örneğin, öğrencinin sınıfta arkadaşlarıyla 
tartışarak, görüşlerini açıklayarak, sorgulayarak, başka arkadaşlarına aktararak öğrenme 
sürecine etkin olarak katılmasını amaçlamalıdır. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenlerle 
karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini, birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular 
sormalarını, araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere yer verilmelidir.  

 
 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim 
sürecinde programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, öğrencilerden beklenen bilgi, 
beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Ölçme 
ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan 
sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir.  

 
Ölçme: Nesnelerde, olgularda ya da bireylerde bulunduğu düşünülen özelliklerin 

gözlemlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir (Turgut, 
1987; Yıldırım, 1999). Ölçme, öğrencilerin neleri bildikleri, neleri yapabildikleri hakkında 
bilgi toplamak olarak da tanımlanabilir. 
 

Değerlendirme: Gözlem sonuçlarının bir ölçütle veya ölçütler takımıyla kıyaslanıp bir 
karara varılması işidir (Baykul, 1999; Yıldırım, 1999).  

 
En genel anlamı ile ölçme, bir nesneye ilişkin gözlemlerin sayı ve sembollerle ifade 

edilmesi, değerlendirme ise ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak, ölçülen nitelik hakkında bir 
değer yargısına varma sürecidir.  

 
Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile 

yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik 
bir süreçtir. Ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:  

 
• Öğrenci başarısını gözlemlemek  
• Okulun başarısını gözlemlemek  
• Anne-babalara bilgi verebilmek  
• Öğrenciler için sınıf geçme ve mezuniyet konularında karar verebilmek  
• Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek  
 

Programda, değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil, öğrencilerin öğrenme 
süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri 
değiştirilir. Ölçme ve değerlendirme öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki 
kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. 



Öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte 
kullanması gerekir. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. 
Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını 
bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. İki Boyutlu Sanat Atölye 
dersi öğretim programında değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil, öğrencilerin 
öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf 
etkinlikleri değiştirilir. Hazırlanmış olan programda değerlendirme, öğrencilerin neyi 
bilmediğini değil, ne bildiklerini belirlemeye yarayan bir araçtır. Bu amaçla öğretmenler 
programda yer alan gözlem, görüşme, performans ödevleri, öz değerlendirme formları, 
öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler, posterler vb. araç ve yöntemleri kullanarak 
öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilirinin ne kadar geliştiğini 
öğrenim süreci içinde değerlendirirler.  
 
 İki Boyutlu Sanat Atölye dersi için yapılacak değerlendirme etkinliklerinde, 
öğrencilerin programın tüm boyutlarında sağladığı gelişme ve başarı ölçülmeye ve 
kaydedilmeye çalışılır. Öğretmenler, öğrencilerin programla ilgili bilgi, beceri, değer ve 
tutumlara yönelik eksiklerini belirlerken, bireysel gelişimlerini izlerken, karşılaştıkları 
zorlukları tanımlarken, öğrencileri öğrenmeye ve becerilerini geliştirmeye özendirirken 
değerlendirme yaparlar. Böylece, değerlendirme öğrencilerin eğitiminde geliştirici bir rol 
oynar. Öğrencilerin öğrenmesi ve gelişimiyle ilgili elde edilen bilgiler, öğretmenler tarafından 
kullanılabileceği gibi öğrencinin kendini değerlendirmesine ve kişisel hedefler belirlemesine 
de yardım eder. 

 
İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programı, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, 

problem çözme, karar verme, araştırma ve sorgulama, girişimcilik gibi ortak becerilerin 
yanında, gözlemleri iki boyutlu ifade etme, çizgiyi kullanma, leke kurgusu, doku ve yüzey 
kurgulama, sanatsal düzenleme, armoni oluşturma, hacim oluşturma, deformasyon, özgün 
teknik geliştirme becerileri gibi iki boyutlu sanat atölye eğitimi becerileri geliştirmesi 
bakımından öğrencinin eğitimine önemli katkılar sağlayacaktır.   

 
Bu amaçla, geliştirilen İki Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programında, eğitim–

öğretim sürecini destekleyici nitelikte çeşitli ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine yer 
verilmiştir.  
 

Öğretmenler programda verilen ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini ya da 
bunlardan esinlenerek ünitelerdeki kazanımlara uygun ölçme ve değerlendirme araç ve 
yöntemleri geliştirerek kullanabilirler. Örneğin, derslerin işlenişi sürecinde öğrencilerin 
yapılan etkinliklere katılma düzeylerini belirlemede gözlem formlarından, grup etkinliklerine 
katılmalarını belirlemede grup değerlendirme formlarından ya da üniteler sonunda 
öğrencilerin hangi becerilere sahip olduklarını kendilerinin belirleyebilmeleri için öz 
değerlendirme formlarından yararlanabilir. Öğretmenlerin etkinliklere yönelik olarak 
kullanacağı değerlendirme araç ve yöntemleri öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmelerinde 
ve alacakları kararlarda önemli ipuçları verecektir. 
  

 
 
 
 



8. İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME 
ALANLARI, ÜNİTELER VE SÜRELERİ 

 
ÖĞRENME ALANLARI, ÜNİTELER VE SÜRELERİ 

9. SINIF 

Öğrenme Alanları Üniteler Kazanım 
Sayıları 

Süre/Ders 
Saati 

Oranı 
(%) 

Görsel Sanatlar Dünya Sanat Tarihinde 
Resim Sanatı 3 2 3 

Çizgi ve Yüzey 7 6 8 
Leke ve Yüzey 4 6 8 Biçimi Algılama ve 

Oluşturma Doku ve Yüzey 4 6 8 
Kompozisyon ve Çeşitleri 4 4 5 
Kompozisyon Öge ve 
İlkeleri 3 6 8 Sanatsal Düzenlemede 

Kurgu 
Perspektif 5 6 8 
Rengin Kaynağı ve 
Oluşumu 3 6 8 

Renk Çemberi 6 6 8 
Armoni 6 10 14 

Renk Bilgisi 

Rengin hacme Etkisi 4 8 11 
Resimde Konu Natürmort (Ölü Doğa) 3 8 11 
 Toplam 52 72 100 

 
 

10. SINIF 

Öğrenme Alanları Üniteler Kazanım 
Sayıları 

Süre/Ders 
Saati  

Oranı 
(%) 

Resim Sanatının Plastik 
Sanatlardaki Yeri ve 
Önemi 

3 3 3 Görsel Sanatlar 

Atatürk ve Sanat 3 3 3 
Renkli Nesne Etüdü 5 9 8 
Renkte Modle ve 
Modülasyon 7 9 8 Biçimi Algılama ve 

Oluşturma Mas-Espas (Doluluk-
Boşluk) 4 6 6 

Kompozisyon Öge ve 
İlkeleri 9 15 14 Sanatsal Düzenlemede 

Kurgu Kompozisyon ve Çeşitleri 4 6 6 
Renk Perspektifi 6 9 8 Renk Bilgisi Renkte Armoni Sistemleri 4 12 12 
Resimde Mekân 6 9 8 
Natürmort 7 9 8 
Portre 5 9 8 Resimde Konu 

Resimde Figür 4 9 8 
 Toplam 67 108 100 



11. SINIF 

Öğrenme Alanları Üniteler Kazanım 
Sayıları 

Süre/Ders 
Saati  

Oranı 
(%) 

Yöresel Sanattan Evrensel 
Sanata Doğru 4 4 3 Görsel Sanatlar 
Görsel Sanatlar ve Müze 5 4 3 
Renkli Obje Etüdü 4 16 11 Biçimi Algılama ve 

Oluşturma Deformasyon 4 16 11 
Eser İnceleme Yoluyla 
Kompozisyon 
Araştırmaları 

3 11 8 Sanatsal Düzenlemede 
Kurgu Sanatsal Düzenlemede 

Renk 5 16 11 

Renk ve Hacim 4 16 11 
Renk Bilgisi Renklerin psikolojik 

ifadesi 5 13 9 

Portre 5 16 11 
Resimde Çoklu Figür 3 16 11 Resimde Konu Resimde Nesne-Figür-
Mekân İlişkisi 5 16 11 

 Toplam 47 144 100 
 

12. SINIF 

Öğrenme Alanları Üniteler Kazanım 
Sayıları 

Süre/Ders 
Saati  

Oranı 
(%) 

Görsel Sanatlar Atatürk ve Türk Resim 
Sanatı 4 3 3 

İmgesel Nesne-Figür-
Mekân İlişkisi 4 13 9 Biçimi Algılama ve 

Oluşturma Renk ve Yüzey 5 12 8 
Plastik Anlatımda Somut 
İfade 3 8 7 

Plastik Anlatımda 
Deformasyon 4 12 8 

Plastik Anlatımda Soyut 
İfade 4 12 8 

Sanatsal Düzenlemede 
Kurgu 

Assemlage (Bir Araya 
Getirme) 3 12 8 

Rengin Armoni İlişkileri 3 12 8 
Renk Bilgisi Özgün Renk Anlayışının 

Gelişimi 3 12 8 

Devinimsiz Nesneler ile 
İmgesel Tasarım 3 16 11 

İmgesel Mekân 
Tasarımları 5 16 11 Resimde Konu 

Figüratif İmgesel Tasarım 4 16 11 
 Toplam 45 144 100 



İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİ ÖĞRENME ALANLARI, ÜNİTELER VE 
AÇILIMLARI 

 
9.  SINIF 
 
ÖĞRENME ALANI:  GÖRSEL SANATLAR 
 

ÜNİTE: DÜNYA SANAT TARİHİNDE RESİM SANATI 
1. Resim Sanatının Kısa Tarihçesi 
2. Resim Sanatının Sanat Tarihi İçindeki Önemi 
3. Sanatın ve Sanatçını Toplum İçindeki Yeri 

 
ÖĞRENME ALANI: BİÇİM ALGILAMA VE OLUŞTURMA 
 

I. ÜNİTE: ÇİZGİ VE YÜZEY 
1. Çizgi ve Çeşitleri 
2. Çizginin Temel Görevleri 
3. Çizginin Duygusal Tepkilerle İlişkisi 
4. Çizgiyle Biçim Oluşturma  

 
II. ÜNİTE: LEKE VE YÜZEY 

 
1. Lekenin Görsel Algılamadaki Yeri 
2. Kompozisyonda Lekenin Yeri ve Önemi 
3. Leke Değerleri 
4. Lekeyle Biçim Oluşturma 

 
III. ÜNİTE:  DOKU VE YÜZEY 

1. Doku ve Çeşitleri 
2. Işık Nesne ve Doku İlişkisi 
3. Çizgi ve Lekeyle Doku Çalışmaları 
4. Doku Biçim İlişkisi 

 
 ÖĞRENME ALANI: SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU 
 

I. ÜNİTE:  KOMPOZİSYON VE ÇEŞİTLERİ 
1. Kompozisyon ve Kompozisyon Çeşitleri 
2. Kompozisyon Kurallarına Uygun Çalışma Yüzeyini Kullanma 

 
II. ÜNİTE:  KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ 

1. Kompozisyonun Ögeleri 
2. Kompozisyonun Ögeleri ile Dengeli Bütünler Oluşturma 

 
III. ÜNİTE:  PERSPEKTİF 

1. Hava perspektifi 
 
ÖĞRENME ALANI:  RENK BİLGİSİ 
 

I. ÜNİTE:  RENGİN KAYNAĞI VE OLUŞUMU 
1. Rengin Algılanması 



2. Işık, Renk ve Boya Renk Etkisi 
 

II. ÜNİTE:  RENK ÇEMBERİ 
 

1. Ana Renkler 
2. Ara Renkler 
3. Sıcak Renkler 
4. Soğuk Renkler 
5. Zıt ve Tamamlayıcı Renkler 
6. Nötr Renkler 
7. Rengin Değerleri 
8. Kontrast Kanunu 

 
III. ÜNİTE:  ARMONİ 

1. Kromatik Daire 
2. Monokromatik Armoni 
3. Yakın Renk Armonisi 
4. Kontrast Renk Armonisi 
5. Armonide Nötr Renkler 

 
IV. ÜNİTE:  RENGİN HACİME ETKİSİ 

1. Renk ve Işık İlişkisi 
2. Modle 
3. Modülasyon 
4. Renk Hacim ve Yüzey İlişkisi 

 
ÖĞRENME ALANI:  RESİMDE KONU 
 

ÜNİTE:  NATÜRMORT 
1. Ölü Doğa Resim 
2. Kompozisyonda Nesne İlişkileri 

  
10.SINIF 
 
ÖĞRENME ALANI:  GÖRSEL SANATLAR 
 

I. ÜNİTE:  RESİM SANATININ PLASTİK SANATLARDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 
1. Plastik Sanatlar ve Dalları 
2. Plastik Sanatlar ve Resim Sanatı 

 
II. ÜNİTE:  ATATÜRK VE SANAT 

1. Atatürk’ün Sanat ve Sanatçıya Verdiği Önem 
2. Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri 
3. Cumhuriyet Döneminde Sanatın Gelişimi 

 
ÖĞRENME ALANI: BİÇİM ALGILAMA VE OLUŞTURMA 
 

I. ÜNİTE:   RENKLİ NESNE ETÜDÜ 
1. Nesne ve Yüzeylerin Doku Özelliklerine Renkle İfade Etme 
2. Işık Gölgenin Renge Etkisi 



3. Farklı Boyama Tekniklerinin Renkteki Fiziki Etkisi 
4. Rengin Hacme Etkisi 
5. Renk Guruplarının Kompozisyona Etkisi 

 
II. ÜNİTE:  RENKTE MODLE-MODÜLASYON 

1. Işık Gölgenin Biçim Üzerinde Etkisi 
2. Doğal ve Yapay Işığın Renge Etkisi 
3. Modleyi Tanıma 
4. Modülasyonu Tanıma 
5. Leke Değerlerinin, Formda Hacim Kazandırma Etkisi 

 
III. ÜNİTE: MAS-ESPAS 

1. Resim Alanının Düzenlenmesinde Geometrik Kurgu Oluşturma  
2. Resim Alanının Düzenlenmesinde Farklı Lekelerle Boşluk Doluluk Dengesi 
3. Plastik Sanatlarda Ması Tanıma  
4. Plastik Sanatlarda Espası Tanıma 

 
ÖĞRENME ALANI: SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU 
 

I. ÜNİTE:  KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ 
1. Resimde Valörü Tanıma 
2. Resimde Yön ve Hareket 
3. Resimde Zıtlık ve Birlik İfadesi 
4. Işık Gölgenin Renge Etkisi 
5. Doku ve Çeşitleri 
6. Marjı ve Pasajı Kullanma 
7. Resimde Renk Biçim Egemenliğini Tanıma 

 
II. ÜNİTE:  KOMPOZİSYON VE ÇEŞİTLERİ 

1. Plastik Sanatlarda Kompozisyonu Tanıma 
2. Çizgi ve Leke Değerleri ile Yüzey Düzenleme 
3. Kompozisyonda Renk Armonisi 

 
ÖĞRENME ALANI: RENK BİLGİSİ 
 

I. ÜNİTE:  RENK PERSPEKTİFİ 
1. Leke Değerleri ve Derinlik Etkisi 
2. Resimde Plan 
3. Renk Armonisinin Renk Perspektifine Etkisi 
4. Resimde Aralık ve Mesafe İlkelerini Kullanma 
5. Resimde Zıtlık Ögelerini Renk İlişkileriyle Kullanma 

 
II. ÜNİTE:  RENKTE ARMONİ SİSTEMLERİ 

1. Rengin Oluşumu 
2. Renk Grupları 
3. Kompozisyonda Leke Dengesi 

 



ÖĞRENME ALANI:  RESİMDE KONU 
 

I. ÜNİTE:  RESİMDE MEKÂN  
1. Kompozisyondaki Geometrik Kurgu 
2. Kompozisyonda Leke 
3. Kompozisyonda Mas Espas İlişkisi 
4. Farklı Mekân Tasarımları Oluşturma 

 
II. ÜNİTE:  NATÜRMORT 

1. Kompozisyondaki Geometrik Kurgu 
2. Kompozisyonda Büyüklük Küçüklük Dengesi 
3. Kompozisyonda Leke Dengesi 
4. Kompozisyonda Aralık Mesafe İlişkisi 
5. Resimde Fon Oluşturma 
6. Objenin Dokusal Yapısını Leke ve Renkle Yorumlama 
7. Alan Düzenlemede İlgi Merkezinde Birlik Olabilecek Objeleri Gösterme 

 
III. ÜNİTE:  PORTRE 

1. Portreyi Tanımlama 
2. Resimde Yüz Anatomisinin Geometrik Düzenini Belirleme 
3. Portrede Renk Armonisi 
4. Üç Boyutlu Çalışma 

 
IV. ÜNİTE:  RESİMDE FİGÜR 

1. Canlı Modelden Figür Çalışmalarının Resim Sanatındaki Yeri ve Önemi 
2. İnsan Vücudunun Oranları 
3. Modelden İskelet ve Kas Yapısını Fırça Tuşları ile Vurgulama 
4. Kompozisyonda Figür, Mekân, Nesne İlişkisi 

 
11.SINIF 
 
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLAR 
 

I. ÜNİTE:  YÖRESEL SANATTAN EVRENSEL SANATA DOĞRU 
1. Yöresel Sanatların Özelliklerini Öğrenme 
2. Sanatın Evrensel Dilini Fark Etme 

 
II. ÜNİTE:  GÖRSEL SANATLAR VE MÜZE 

1. Müzenin İşlevini Fark Etme  
2. Görsel Sanatlarda Müzeciliğin Önemini Fark Etme 
3. Türkiye’de ve Dünyada Müze ve Müzecilik Tarihi 

 
ÖĞRENME ALANI: BİÇİM ALGILAMA VE OLUŞTURMA 
 

I. ÜNİTE:  RENKLİ OBJE ETÜDÜ 
1. Renk Armoni Bilgisinin Obje Etüdünde Uygulama Alanları 
2. Rengin Biçiminde Hacim ve Doku Etkisi Tespit Etme 
3. Obje Mekân İlişkisi 
4. Resim Yüzeyinde Leke Dengesi 

 



II. ÜNİTE:  DEFORMASYON 
1. Deformasyonu Tanıma 
2. Resim Sanatında Stili Tanımlama 
3. Biçimde Deformasyonun Kompozisyona Katkısı 

 
ÖĞRENME ALANI: SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU 
 

I.ÜNİTE: ESER İNCELEME YÖNTEMİYLE KOMPOZİSYON ARAŞTIRMALARI 
1. Plastik Açıdan Eser İnceleme Yöntemleri 
2. Kompozisyon Öge ve İlkelerini Hatırlama 
3. Kompozisyon Çeşitlerini Saptama 

       
II. ÜNİTE:  SANATSAL DÜZENLEMEDE RENK 

1. Resim Yüzeyinde Renk Uyumu 
2. Renk ve Leke Değerlerini Resim Yüzeyinde Düzenleme Kurallarına Uygun 

Kullanma 
 
ÖĞRENME ALANI:  RENK BİLGİSİ 
 

I. ÜNİTE:  RENK VE HACİM 
1. Işık Kaynağı ve Renk 
2. Doğadaki Nesnelerin Görünüş Özellikleri 

 
II. ÜNİTE: RENGİN PSİKOLOJİK İFADESİ 

1. Renklerin Yan Yana Durumları 
2. Rengin Doğadaki Oluşumu ve Zenginliği 
3. Renkteki Fiziki Değişim Özellikleri 
4. Renk Titreşim ve Enerjisinin İnsan Ruhuna Etkisi 

 
ÖĞRENME ALANI:  RESİMDE KONU 
 

I. ÜNİTE:  PORTRE 
1. Yüz Anatomisini Araştırma 
2. Yüzün Farklı Cephelerden Görünüşü 
3. Yüzde Kişisel Özellikler 
4. Otoportreyi Tanıma 

 
II. ÜNİTE:  RESİMDE ÇOKLU FİGÜR 

1. Resimde İnsan Figürünün Özellikleri 
2. Birden Fazla Figürün Bir Mekânda Leke Değerleri ile Resim Yüzeyinde 

Kompoze Etme 
 

III. ÜNİTE:  RESİMDE NESNE FİGÜR MEKÂN İLİŞKİSİ 
1. Nesne ve Figürün Mekânda Görsel Algılaması 
2. Resimde İlgi Merkezi 
3. Plastik Sanatlarda Yer Değiştirme Prensibini Uygulama 

 



12.SINIF 
 
ÖĞRENME ALANI:  GÖRSEL SANATLAR 
 

ÜNİTE:  ATATÜRK VE TÜRK RESİM SANATI  
1. Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem 
2. Türk Resim Sanatının Gelişimi 
3. Türk Resim Sanatının Öncü Ressamları 

 
ÖĞRENME ALANI: BİÇİM ALGILAMA VE OLUŞTURMA 
 

I. ÜNİTE:  İMGESEL NESNE-FİGÜR-MEKÂN İLİŞKİSİ 
1. Nesne Figür İlişkisi 
2. Figür Mekân İlişkisi 
3. İmgesel Tasarım 

 
II. ÜNİTE:  RENK VE YÜZEY 

1. Sanatsal Düzenlemede Renk 
2. Rengin Miktar Kontrastlığı 
3. Renk ve Denge 

 
ÖĞRENME ALANI: SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU 
 

I. ÜNİTE:  PLASTİK ANLATIMDA SOMUT İFADE 
1. Somut Resim  
2. Somut İfadenin Resim Sanatındaki Önemi 

 
II. ÜNİTE:  PLASTİK ANLATIMDA DEFORMASYON 

1. Biçimi Bozma 
2. Biçim Bozma ile Özgün Arayışlar 
3. Biçim Bozma ve Sadeleştirme 

 
III. ÜNİTE:  PLASTİK ANLATIMDA SOYUT İFADE 

1. Modern Sanatta Soyutun Yeri 
2. Soyut Kompozisyonlar 

 
IV. ÜNİTE:  ASSEMLAGE (BİR ARAYA GETİRME) 

1. Resim Sanatında Assemlagenin Yeri 
2. Özgün Teknik Arayışları 

 
ÖĞRENME ALANI:  RENK BİLGİSİ 

 
I. ÜNİTE:  RENGİN ARMONİ İLİŞKİLERİ 

1. Renk Armonileri 
2. Armoni ve Ton İlişkisi 
3. Lekede Büyük Küçük İlişkisi 

 
II. ÜNİTE:  ÖZGÜN RENK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ 

1. Sanatçıların Renk Armonileri 
2. Armonilerde Özgün Arayışlar 



ÖĞRENME ALANI:  RESİMDE KONU 
 

I. ÜNİTE:  DEVİNİMSİZ NESNELER İLE İMGESEL TASARIM 
1. Nesne ve Kompozisyon 
2. Nesnelerin Birbiri ile Olan İlişkisi 

 
II. ÜNİTE:  İMGESEL MEKÂN TASARIMLARI 

1. Resimde Mekânın Önemi 
2. İç Mekân Tasarımı 
3. Dış Mekân Tasarımı 
4. Perspektif 

 
III. ÜNİTE:  FİGÜRATİF İMGESEL TASARIM 

1. İnsana Figürleri  
2. Hayvan Figürleri 
3. Figür Grupları ve Mekân İlişkisi 

 
 

 
 
9. ORTAÖĞRETİM ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ İKİ 

BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI 
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10. PROGRAMDA KULLANILAN SEMBOLLER 
 
 
 

 

  Sınıf-okul içi etkinlik 

Bu sembol, ilgili etkinliklerin (grup çalışması, çalışma kâğıdı 
doldurma, görsel materyal okuma, sanal alan gezisi, slayt/film 
izleme, dinleti, çalgı çalma, eser okuma, eser çözümleme vb.) sınıf 
içinde yapılacağını gösterir. 

  Okul dışı etkinlik 

Bu sembol, ilgili etkinliklerin (araştırma, grup çalışması, proje 
çalışmaları, konser/sergi vb. etkinlikleri) tamamının veya bazı 
aşamalarının ev, kütüphane ve konuyla ilgili kurum ve 
kuruluşlarda yapılabileceğini gösterir. 

[!]  Uyarı 

 
Bu sembol, ilgili ünitede doğrudan verilecek beceri ve değer 
ifadelerini, işlenecek konuların sınırlarını, kullanılması önerilen 
araç-gereç ve dikkat edilmesi gereken noktaları gösterir. 
 

İnceleme gezisi 
Bu sembol, ilgili etkinliklerin okul dışında inceleme ve araştırma 
gezileriyle yapılabileceğini gösterir. 

 

 Ders içi ilişkilendirme 
 

 
Bu sembol, ilgili kazanım(lar)la/üniteyle ilişkilendirilebilecek 
diğer dersleri gösterir. 
 

 Diğer derslerle 
ilişkilendirme Bu sembol, ilgili üniteyle iş birliği yapılabilecek diğer derslerin 

adını gösterir. 

 Ölçme ve değerlendirme 

 
Bu sembol, eğitim öğretim sürecinde yapılabilecek ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini göstermektedir. Belirtilen ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri öneri niteliğindedir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resim sanatının dünya 
sanat tarihi içindeki yerini 
belirler. 

 

2- Resim sanatının tarihçesini 
özetler. 

 

3- Sanatın ve sanatçının 
toplum için önemini 
yorumlar. 

 

 Güzel sanatlar şeması oluşturulur. Bu şema 
içinde resim sanatının yeri görsel sunumla 
sorgulanır (1. kazanım). 

 

  Slâyt CD, röprodüksiyon v.b. görsel 
materyaller kullanılarak resim sanatının gelişim 
süreci incelenir (1 ve 2. kazanım). 

 

 Sanat ve sanatçının toplum içindeki yeri ve 
önemi günümüz ile ilişkilendirilerek tartışılır (3. 
kazanım). 

 

 
[!] Olanaklar ölçüsünde 1. ve 2. kazanımlar için 
İnternette sanal alan gezisi yapılır. 
 
[!] Bu ünitede öğrencilerin motivasyon ve nezaket 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, performans 
değerlendirme ve gözlem yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 
 

1- Çizginin görsel anlatımının 
en eski temel aracı olduğunu 
fark eder. 

2- Çizginin, formun maddi 
olarak algılanmasını 
sağladığını örneklerle açıklar. 

3- Çizginin temel görevlerini 
örneklerle açıklar. 

4- Çizgi çeşitlerini 
çalışmalarında kullanır. 

5- Çizgi çeşitleri ile biçimler 
oluşturur. 

6- Duygusal tepkiler ile çizgi 
ilişkisini fark eder. 

7- Nesne üzerindeki ışığı farklı 
çizgi değerleri ile yansıtır. 

 

  Farklı biçimdeki objeler üzerinde 
incelemeler yapar, gözlemlerini kâğıt 
yüzeyine aktarır (1. kazanım). 

  Objelerin optik görüntüsünü yüzeye 
aktarmada çizginin rolü tartışılır (2. 3. 
ve 4. kazanımlar). 

  Farklı dokulara sahip objeler 
seçilerek çizgi çeşitlerinin kullanılması 
sağlanır (4. kazanım). 

  Çizgi çeşitleri ile obje resimleri 
yapılır (5. kazanım). 

  Çizgi çeşitlerinin hangi duygusal 
tepkileri karşıladığı tartışılır (6. 
kazanım). 

  Obje üzerine düşen ışık gözlemlenir 
ve çizgilerin bu yönde değer 
kazanmasına yönelik çalışmalar yapılır 
(7. kazanım). 

  Eskiz defterine çizgi çeşitleri ile 
obje çizimleri yapılır ( 4-7. kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile ilişkilendirilir.  

 
[!] Eskiz defterine yapılan çalışmalar sınıf ortamında 
paylaşılır. 
 
[!] Obje çizimlerinde, karakalem desen ve renkli desen 
çalışmalarına yer verilmelidir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine ulaşmaları 
beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin çizgiyi kullanma ve gözlemlerini 
iki boyutlu ifade etme becerileri kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Görsel algılamanın ilk 
aşamasını lekenin 
oluşturduğunu fark eder. 

2- Açık – koyu ve farklı 
renkteki lekelerin resmin 
temelini oluşturduğunu fark 
eder. 

3- Biçimleri oluştururken 
farklı değerlerdeki lekeleri 
kullanır. 

4- Nesne üzerine düşen ışığı 
çalışmalarında farklı leke 
değerleri ile yansıtır. 

 

 

  Farklı büyüklükteki ve renkteki objeler 
incelenerek leke etkileri gözlemlenir (1 ve 2. 
kazanımlar). 

 

  Lavi tekniğini kullanarak obje çalışmaları 
yapılır (3. ve 4. kazanımlar ). 

 

  Farklı leke değerleri ile obje çalışmaları 
yapılır (3. ve 4. kazanımlar ). 

 

 /  Eskiz defterine, açık – koyu leke değerleri 
kullanılarak objeler resimlenir (3. ve 4. 
kazanımlar). 

 
 Çizgi ve yüzey ünitesiyle ilişkilendirilir. 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Çalışmalarda renkli desen tekniğine yer 
verilmelidir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin leke kurgulama ve 
gözlemleri iki boyutlu ifade etme becerileri 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Her nesnenin kendi 
özelliğini gösteren bir dokuya 
sahip olduğunu fark eder. 

 

2- Doku çeşitlerini tanır. 

 

3- Işığın etkisiyle nesnelerin 
farklı dokusal özellikler 
kazandığını fark eder. 

 

4- Nesnelerin dokusal 
etkilerini çizgi ve leke ögeleri 
ile gösterir. 

 

 Farklı dokusal özelliklere sahip objeler 
incelenir. Farklılıkları ve benzerlikleri 
karşılaştırılır (1-3. kazanımlar). 

 

 Farklı dokusal özellikteki nesneleri 
farklı kaynaklardan gelen ışık ile 
gözlemleyerek tespitlerini kâğıt yüzeyine 
çizgi ve leke ile aktarmaları sağlanır (3. ve 
4. kazanımlar ). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 

  Çizgi ve Yüzey ünitesi ile ilişkilendirilir. 
 

 Leke ve Yüzey ünitesi ile ilişkilendirilir. 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine 
ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin doku ve yüzey kurgulama ve 
gözlemlerini iki boyutlu ifade etme becerileri kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resimde kompozisyon 
kurgusunu fark eder. 

 

2- Kompozisyon çeşitlerini 
tanır. 

 

3- Gördüğü yapıtların 
kompozisyon yapısını tanır. 

 

4- Çalışmalarında yüzeyin 
düzenlenmesinde 
kompozisyon kurallarına uyar.

 

 /  Resimde kompozisyon ve 
kompozisyon çeşitleri araştırılır (1. ve 2. 
kazanımlar ). 

 

  Farklı sanat dönemlerine ait yapıtların 
kompozisyon özellikleri incelenir. 
Benzerlikleri ve farklılıkları tartışılır (3. 
kazanım). 

 

  Nesne ve nesne grupları kâğıt yüzeyine 
dengeli olarak yerleştirilir (4. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine 
ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Çizgi, renk, ton, kütle, 
hacim gibi unsurların plastik 
sanatlar ortamında eserin 
biçimini oluşturduğunu fark 
eder. 

 

2-- Kompozisyon ögelerini, 
çalışmalarında bütünlük 
içinde kullanır.  

3- Resimde kompozisyonun 
ilkelerini fark eder. 

 

 

 

 /  Kompozisyon öge ve ilkeleri 
araştırılır (1-3. kazanımlar). 

 

  Sanat yapıları incelenerek kompozisyon 
ögelerinin nasıl kullanıldığı tartışılır (1 ve 
3. kazanımlar). 

 

  Çalışmalarında kompozisyon ögelerini 
kullanır. Öğrenciler teknik arayışlar ile 
özgün ifade biçimi bulmaya çalışırlar (2. 
kazanım). 

 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 

 Biçimi Algılama ve Oluşturma öğrenme alanının tüm 
üniteleri ile ilişkilendirilir.  
 
[!] Sınıf içi etkinliklerde, çalışmalarda kompozisyon 
ilkelerinin kullanılması ile ilgili etkinlik yapılmamalıdır. 
Kompozisyon ilkeleri sözlü olarak ifade edilip eser 
incelemeleri ile sezgilerinin gelişmesi sağlanmalıdır.  
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine 
ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme becerisini 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resimde perspektifi tanır. 

 

2- Çizgisel perspektifi tanır. 

 

3- Hava perspektifini tanır. 

 

4- Tek kaçar noktalı 
perspektif çizimler yapar. 

 

5- İki kaçar noktalı perspektif 
çizimler yapar. 

 

 /  Resimde perspektif konusu 
araştırılır (1- 3. kazanımlar). 

 

 Görsel materyaller ile (CD, dia, kitap) 
perspektifin resim sanatındaki yeri ve 
önemi tartışılır (1-3. kazanımlar). 

 

 Basit objeler ile tek kaçar noktalı 
perspektif çizimler yapılır (4. kazanım). 

 

 Basit objeler ile iki kaçar noktalı 
çizimler yapılır (5. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 

 Çizgi ve Yüzey ünitesi ile ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine 
ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu ifade 
etme becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1 - Rengin nasıl algılandığını 
fark eder. 

 

2 – Işık, renk ve boya, renk 
ayrımını yapar. 

 

3 - Nesnelerin nasıl renkli 
göründüğünü fark eder. 

 

 /  Fizikçi ISAAC NEWTON’ un 1672 
yılında yapmış olduğu kristal prizma 
deneyi incelenir (1 ve 2. kazanımlar). 

 

 Renkli ışık ve boya ile renk karışımları 
uygulanır. Aradaki farklar gözlemlenir (1-
3. kazanımlar). 

 

 

 
 1. ve 2. kazanımlar Fizik dersi ile ilişkilendirilir. 

 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine 
ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma becerisi 
kazanmaları beklenmektedir.  
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, performans 
değerlendirme ve gözlem yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Ara ve ana renkleri tanır. 

 

2- Sıcak ve soğuk renkleri tanır. 

 

3- Zıt ve tamamlayıcı renkleri 
tanır. 

 

4- Nötr renkleri tanır. 

 

5- Renklerin değerlerini 
(valörlerini) tanır. 

 

6- Çalışmalarında renklerin zıtlık 
kanununu uygular. 

 

 

 /  Renk çemberi ve renklerin zıtlık 
etkileri ile ilgili araştırma yapılır (1-6. 
kazanımlar). 

 

 Renk çemberi üzerinde renklerin ilişkileri 
incelenir (1-3. kazanımlar). 

 

 Renkli saydamlar ve kartlar ile renklerin 
birbiriyle olan ilişkileri deneyler yapılarak 
gözlenir (4 ve 5. kazanımlar). 

 

 Renklerin zıtlık kanunlarına göre 
uygulama çalışmaları yapılır (6. kazanım). 

 
 Kompozisyon Öge ve İlkeleri ünitesi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 



İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 

 Sınıf-okul içi etkinlik       Okul dışı etkinlik  [!] Uyarı   Ders içi ilişkilendirme      Diğer derslerle ilişkilendirme  
İnceleme gezisi       Ölçme ve değerlendirme 

ÖĞRENME ALANI: RENK BİLGİSİ              9. SINIF 

 
 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

A
R

M
O

N
İ 

 

Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1-Renk armonilerini tanır. 

 

2- Renk armonisinin hazırlanmasında 
kromatik daireyi yapar. 

 

3- Tek renk armonisi oluşturur. 

 

4- Yakın renk armonisini oluşturur. 

 

5- Zıt (kontras) renk armonisini 
oluşturur.  

 

6- Nötr renklerin armoniye katkısını 
fark eder. 

 

 Kromatik dairede renk oranları 
değiştirilerek sonuçları gözlenir (1-2. 
kazanımlar). 

 

 Monokromatik, yakın ve zıt (kontras) 
renk armoni uygulamaları yapılır (3-5. 
kazanımlar). 

 

  Kroması yüksek ve nötr renkler ile 
armoni uygulamaları yapılır (3-6. 
kazanımlar). 

 
 Kompozisyon Öge ve İlkeleri ünitesi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Renk ve ışık ilişkisini 
belirler. 

 

2- Modleyi tanır. 

 

3- Modülasyonu tanır. 

 

4- Resimde renk, hacim, 
yüzey ilişkisini kurgular. 

 

  Basit natürmort düzenlemeler ile renkli 
desenler (kroki, taslak, eboş) çalışılır (1. 
kazanım). 

 

  Grizay ve kambiyo teknikleri ile nesne 
(obje) üzerinde ışık – gölge araştırmaları 
yapılır (1. kazanım). 

 

  Basit natürmort düzenlemelerde modle ve 
modülasyon teknikleri ile etütler yapılır (2. ve 
3. kazanımlar). 

 

  Mekan – natürmort ilişkisi kurularak 
uygulama çalışmaları yapılır (4. kazanım). 

 
 Leke ve Yüzey ünitesi ile ilişkilendirilir. 

 
 Doku ve Yüzey ünitesi ile ilişkilendirilir. 

 
 Armoni ünitesi ile ilişkilendirilir. 

 
 Kompozisyon Öge ve İlkeleri ünitesi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin hacim oluşturma ve armoni 
oluşturma becerileri kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Natürmort (ölü doğa) resmi 
tanır. 

 

2- Devinimsiz nesneleri 
kullanarak dengeli bütünler 
elde eder. 

 

3- Nesnelerin biçimlerinin 
birbirleriyle olan ilişkilerini 
tanır.  

 

 /  Öğrenciler, natürmort resmi ve resim 
sanatı içindeki yerini ve önemini araştırır (1. 
kazanım). 

 

 Devinimsiz nesneler ile düzenlemeler 
yapılır. Nesnelerin birbirleri ile olan ilişkileri 
incelenir. Kompozisyon öge ve ilkeleri ile 
özgün natürmort resimler çalışılır (2 ve 3. 
kazanımlar). 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 

 Biçim Algılama ve Oluşturma öğrenme alanının 
tüm üniteleri ile ilişkilendirilir.  
 

 Rengin Hacme Etkisi ünitesi ile ilişkilendirilir 
(2. ve 3. kazanımlar). 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu 
ifade etme ve sanatsal düzenleme becerileri 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Plastik sanatları ve dallarını 
tanır. 

 

2- Resim sanatının plastik 
sanatlar içindeki yerini fark 
eder.  

 

3- Sanat dönem ve 
akımlarından öncü 
sanatçıların eserlerini tanır. 

 

 /  Plastik sanat dalları araştırılır ve bir şema 
oluşturulur  (1. kazanım). 

 

 /   Resim sanatının plastik sanatlardaki yeri 
ve önemi ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklar 
araştırılarak arşivlenir.  Resim sanatı ve diğer 
plastik sanat dalları görsel sunumla 
karşılaştırmalı olarak incelenir  (2 ve 3. 
kazanımlar). 

 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Tarihi dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Kaynak araştırma ve doküman edinme 
disiplini kazandırılır. 
 

 Çeşitli sanat mekânları (müze, galeri vb.) 
imkânlar ölçüsünde ve ortamında gezilir. 
 
[!]Bu ünitede öğrencilerin motivasyon ve nezaket 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, 
performans değerlendirme ve gözlem yöntemleri 
kullanılarak değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Atatürk’ün sanat ve 
sanatçıya verdiği önemi 
açıklar. 

 

2-  Atatürk’ün sanat ile ilgili 
sözlerini plastik ögeleri 
kullanarak estetik değerlere 
dönüştürür. 

 

3- Cumhuriyet dönemi sanat 
gelişimini özetler. 

 

 

 Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri plastik 
değerlerle biçimlendirilir (1 ve 2. kazanım). 

 

 \  Cumhuriyet döneminde sanatın gelişimi 
ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar incelenir. 
Osmanlının son dönemleri ile Cumhuriyet 
dönemindeki sanat anlayışı farklı açılardan 
karşılaştırılır (3. kazanım). 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Tarih dersi ile ilişkilendirilir. 

 
 Varsa konu ile ilgili mekân ve ortamlar 

yerinde incelenir (Atatürk evi, müze vb.). 
 
 [!] “Atatürk ve sanat” konulu uygulamalı 
çalışmalara, ünite kazanımlarının pekiştirilmesi 
açısından etkinliklerde yer verilir.  
 
[!]Bu ünitede öğrencilerin motivasyon ve nezaket 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, 
performans değerlendirme ve gözlem yöntemleri 
kullanılarak değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1- Nesne ve yüzeylerin doku 
özelliklerini renk ile ifadelendirir. 

 

2- Işık – gölgenin nesne üzerindeki 
etkisini fark eder. 

 

3- Renk gruplarının kompozisyona 
etkisini fark eder. 

 

4- Farklı boyama tekniklerinin 
renk üzerindeki etkilerini 
karşılaştırır. 

 

5- Rengin hacme etkisini fark eder. 

 

 

 /  Tabiattaki doku çeşitliliği 
araştırılır ve farklı malzemelerle çeşitli 
dokular elde etmek için deneyler yapılır 
(1. kazanım). 

 

 Işık – gölgenin miktarı ve yönünün 
tabiattaki nesnelerin renk ve dokusuna 
etkisi incelenir (2. ve 3. kazanımlar). 

 

 Renkli biçim algılama ve 
oluşturmada eskiz ve etüd çalışmaları 
yapılır (4 ve 5. kazanımlar). 

 

 

 
 Farklı yapay ve doğal nesneler resim yüzeyine 

aktarılmadan önce iç ve dış yapı incelenmesi için Fen 
dersleri zümresi ile işbirliğine gidilerek laboratuvar 
ortamı kullanılır. 
 
[!] Eskiz çalışma alışkanlığının resimde araştırma 
yöntemleri arasında olduğu vurgulanır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu 
ifade etme, hacim oluşturma ve armoni oluşturma 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Modleyi tanır. 

2- Modülasyonu tanır. 

3- Doğal ve yapay ışığın 
renkte oluşturduğu 
farklılıkları fark eder. 

4- Leke değerlerinden 
yararlanarak formda hacim 
oluşturur. 

5- Renk armonisi ile hacim 
oluşturur.  

6- Modle ve modülasyonu 
karşılaştırır. 

7-Öncü sanatçıların 
eserlerinde rengin hacme 
etkisini sorgular. 

 

 

 /  Renk tonlarının formu hacimlendirmeye 
katkısı incelenir (1-6. kazanımlar). 

 

 \/  Doğal ve yapay ışığın, tam ve yarım 
aydınlığın kompozisyonda dengeye katkısı tartışılır 
(1-3. kazanımlar). 

 

 /  Biçim algılama ve oluşturmada renge siyah – 
beyaz – gri değerler katılarak kompozisyonlar 
oluşturulur (1, 2. ve 4. kazanımlar). 

 

 /  Biçim algılama ve oluşturmada renk 
armonileri ile lekesel kompozisyonlar oluşturulur (5. 
kazanım). 

 

 /  Rönesans sanatçılarının eserlerinde 
oluşturdukları hacim etkisi incelenir. Çağdaş 
sanatçıların hacim etkisi ile karşılaştırılır (6. ve 7. 
kazanım). 

 

 
[!] Ünite etkinlikleri farklı fiziki şartlar 
sağlanarak uygulanır. 
 
[!] Etkinliklerde Rembrandt ve Cézanne’ ın 
eserlerinin incelenmesine öncelik 
verilmelidir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin hacim oluşturma 
ve armoni oluşturma becerisi kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz 
değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün 
dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resim alanının 
düzenlenmesinde geometrik 
kurgu oluşturur.  

  

2- Plastik sanatlarda mas ve 
espası tanır. 

 

3- Resim alanının 
düzenlenmesinde farklı 
lekelerle boşluk – doluluk 
dengesini oluşturur. 

 

4- Renk bilgisinin, 
kompozisyon oluştururken 
mas – espas ve dengeye 
katkısını belirler. 

 

 

 Biçim alan büyüklükleri aynı ve biçim 
alan büyüklükleri farklı olan çeşitli 
geometrik kurgulardan oluşan lekesel 
kompozisyonlar çalışılır (1-4. kazanımlar). 

 

 Resim alan düzenlemesinde doluluk ve 
boşluk miktarının kompozisyonda dengeye 
katkısı incelenir (1-4. kazanımlar). 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 

 Tüm kazanımlar Matematik dersi ile ilişkilendirilir. 
 
[!] Ünite kazanımlarında hedeflere ulaşılması için 
etkinlikler farklı ortamlarda yapılır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 
 

1- Resimde açık – koyu – orta değerlerinin 
(valör) birbirleri ile olan etkilerini belirler. 

2- Resimde hareket yön çeşitliliğinin 
kompozisyon açısından kazanımlarını belirler. 

3- Resimde zıtlık ve birlik ifadesinin 
kazandırdığı plastik öğeleri tespit eder. 

4- Renkte hacim kazandırmada ışık ve gölgenin 
etkisini uygular. 

5- Renk bilgisinin doku zenginliğine etkisini 
fark eder. 

6- Resimde doku çeşitlerini kullanır. 

7- Renk tonlamanın marj ve pasaj oluşturmaya 
etkisini fark eder. 

8- Resimde marj ve pasajı kullanır. 

9- Resimde renk ve biçim egemenliğinin 
kompozisyona kazandırdıklarını fark eder. 

 

 

 Bir resim alanının sınırları 
içinde ideali oluşturan öge ve 
ilkeler sınıflandırılır (1-9. 
kazanımlar). 

 

 

 Sınıflandırılan öge ve ilkelerin, 
sanatsal kurgulamada, duygusal 
bütünlüğe katkısı incelenir ve 
çeşitli renkli kompozisyonlar 
oluşturulur (1-9. kazanımlar).  

 

 

 
[!] Farklı ortam ve alanlarda inceleme ve 
gözlem yapmaları sağlanır. 
 
[!] Ünitenin yaşama uyarlanması için farklı 
yöntem ve tekniklerden yararlanılarak 
uygulama alanları genişletilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ifade etme ve sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz 
değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün 
dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resimde kompozisyonun 
temel disiplin çalışması 
olduğu fark eder. 

 

2- Şekillerin ve renklerin 
resim alan düzenlenmesinde, 
bir disiplin dâhilinde 
yerleştirildiğinde estetik 
değerler açısından 
kazanımlarını fark eder. 

 

3- Çizgi ve leke değerleri ile 
yüzey üzerinde kompozisyon 
araştırmaları yapar. 

 

4- Kompozisyonda renk 
armonisini belirler. 

 

 

 /  Tabiatta, matematiksel düzenleme ile 
(altın sayı) sanatsal düzenlemede kurgu 
arasındaki bağlantı araştırılır (1. ve 2. 
kazanım). 

 

  Özellikle Rönesans dönemi sanat eserleri 
ile günümüz eserlerinin kompozisyon 
özellikleri incelenir ve karşılaştırılır (1. ve 2. 
kazanım). 

 

 Farklı çizgi ve leke değerleri ve renk 
alanları ile geometriksel kurgular oluşturulur 
(3. ve 4. kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Tarih dersleri ile ilişkilendirilir. 

 
[!] Farklı ortam ve alanlarda gözlem ve uygulama 
yapmaları sağlanır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1- Farklı leke değerleri ile derinlik etkisi 
oluşturur. 

 

2- Renk değerleri ile ön – arka plan (fon) 
oluşturur. 

 

3- Renk armoni sistemlerinin renk 
perspektifi oluştururken etkisini fark eder. 

 

4- Renkli resim alanı oluştururken aralık ve 
mesafe kavramının ilkelerini kullanır. 

 

5- Resimde, büyüklük – küçüklük, açıklık – 
koyuluk, sıklık – seyreklik dengesini renk 
ilişkileriyle kullanır. 

 

6- Renk değerlerinin derinliğe etkisini fark 
eder. 

 

 /  Rengin şiddetine ve tonlarına 
müdahale ile derinliğe katkısı 
araştırılır. (1, 3 ve 6. kazanımlar). 

 

 /  Farklı leke değerleri ile kısa 
süreli kompozisyonlar çalışılır (1, 3 
ve 6. kazanımlar). 

 

 Rengin göz mesafesi ile değişimi 
doğa gözlemi ile incelenir (2. 
kazanım). 

 

  Perspektif çizim teknikleri 
üzerinde deneyler yapılır. Nesne ve 
nesneler bütünü ile hazırlanan 
kompozisyonlar, farklı mesafe, yön 
ve yüksekliklerden oluşan 
farklılıklar karşılaştırılır. Aynı 
çalışmalar farklı mekânlarda 
tekrarlanır (4 ve 5. kazanımlar).  

 

 
 Tüm kazanımlar Fen dersleri ile 

ilişkilendirilerek laboratuar şartlarında deney ve 
inceleme imkânı sağlanır. 
 
[!] Ünite kazanımlarında hedeflere ulaşılması 
için etkinlikler farklı ortamlarda yapılır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ifade etme ve armoni oluşturma 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans 
değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile 
yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Rengin oluşumunu fark 
eder. 

 

2- Renk gruplarını 
sınıflandırır. 

 

3- Kompozisyonda leke 
dengesi oluşturur. 

 

4- Renk kullanım 
zenginliğini fark eder. 

 

 

  Bir rengin bazı özelliklerinin, diğer bazı 
renklerin yanında kullanıldığında, oluşan 
değişikliklere yönelik deneyler yapılır (1-4. 
kazanımlar). 

 

 Renk ilişkileri ile ilgili yapılan 
deneylerde, oluşan ve çözümlenen armoni 
sistemleri ile çeşitli kompozisyonlar çalışılır 
(1-4. kazanımlar). 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Fen dersleri le ilişkilendirilir ve 

laboratuar şartlarında deney ve inceleme imkânı 
oluşturulur. 
 
[!] Görsel ve yazılı kaynaklardan faydalanılır (VCD, 
DVD, slayt, kitap, tepegöz vs.). 
 
[!] Ünite kazanımlarında başarının arttırılması yönünde 
farklı boyama teknikleriyle çalışmalar beslenir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma ve sanatsal 
düzenleme becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci ürün 
dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile 
yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 
 

1- Resim alanının düzenlenmesinde 
geometrik kurgu oluşturur. 

2. Farklı lekelerle kompozisyon 
oluşturur. 

3. Resim alan düzenlenmesinde mas – 
espasın dengeye katkısını belirler. 

4- Renk perspektifinin kompozisyonda 
farklı mekân düzenlemelerine katkısını 
belirler. 

5- Renkli alan düzenlemelerinde farklı 
mekân tasarımları oluşturur. 

6- Kompozisyonda mekân – figür 
ilişkisini uygular. 

 

 

 Farklı biçim ve büyüklüklerde 
geometrik formlardan oluşan üç 
boyutlu bir kompozisyon hazırlanır. 
Hazırlanan düzenek öncelikle değişik 
açılardan çalışılır. İkinci aşamada 
düzenek imgesel bir mekana 
dönüştürülür (1-3. kazanım). 

 /  Farklı işlevi olan mekânlar 
yerinde ya da sanal ortamda 
incelenerek renkli resim tekniklerinde 
çalışılır (4.  ve 5. kazanımlar). 

 /  Tarihi mekânlar araştırılarak 
günümüz mekânları ile karşılaştırılır 
(4.  ve 5. kazanımlar). 

 /   Resimde mekân araştırmaları 
yapılarak figür-mekân ilişkisine 
yönelik uygulamalar yapılır (6. 
kazanım). 

 

 
[!] Ünite kazanımlarında hedeflere ulaşılması 
açısından etkinlikler farklı ortamlarda yapılmalıdır. 

 Resimde Figür ünitesi ile ilişkilendirilir (6. 
kazanım). 

 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 
ilişkilendirilir. 

 Tüm kazanımlar Matematik dersi ile 
ilişkilendirilir. 
[!] Eskiz çalışma alışkanlığının resimde araştırma 
yöntemleri arasında olduğu vurgulanır. 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ve sanatsal düzenleme becerilerini 
kazanmaları beklenmektedir. 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1- Resim alanının düzenlenmesinde geometrik 
kurgu oluşturur. 

2- Kompozisyonda büyüklük – küçüklük 
dengesini oluşturur. 

3- Kompozisyonda leke değerlerinin dengesini 
oluşturur. 

4- Kompozisyonda aralık – mesafe dengesini 
oluşturur. 

5- Resim alanının düzenlenmesinde fon 
oluşturur. 

6- Çizdiği nesnenin dokusal yapısını leke ve 
renkle yorumlar. 

7- Alan düzenlemede ilgi merkezinde birlik 
olabilecek nesneleri gösterir. 

 

 Çeşitli dönemden sanatçıların 
natürmort konulu eserleri; 
geometrik kurgu, büyüklük 
küçüklük, aralık – mesafe, leke 
dengesi, fon ve doku açısından 
incelenir (1-6. kazanımlar). 

 

   Farklı alan ve mekanlarda 
konuya yönelik kompozisyonlar 
hazırlanır ve farklı boyama 
teknikleriyle çalışılır  
(1-7 kazanımlar). 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Matematik dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Eskiz çalışma alışkanlığının resimde 
araştırma yöntemleri arasında olduğu 
vurgulanır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ifade etme ve sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans 
değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile 
yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Yüz üzerindeki (kaş, göz, 
burun, saç gibi) birimlerin 
birbirlerine olan orantılarını 
fark eder. 

2- Portre resminde yüz 
anatomisinin geometrik 
düzenini belirler. 

3- Portre çalışmalarında 
hacim kazandırma 
özelliklerini lekeyle ifade 
eder. 

4- Portre çalışmalarında renk 
armonisini uygular. 

5-Üç boyutlu çalışma yapar. 

 

 

 Canlı model üzerinde baş anatomisi 
incelenir (1 ve 2. kazanım). 

 

 Baş üzerinde büyük hacim (kafatası) 
ve ufak hacimler (kaş çıkıntısı, çene 
kemiği, ağız silindiri vb.) incelenir (1 
ve 2. kazanım). 

 

 Yüzeydeki şekiller ve kas, deri 
yapısı incelenir (1-3. kazanım). 

 

 Antik modelden büst incelenir. Büst 
üzerinde renk uygulamaları yapılır (4. 
kazanım). 

 

 Farklı malzemelerden üç boyutlu 
baş çalışmaları yapılır. Edinilen gözlem 
ve araştırmalarla farklı yaş grupları ve 
fizik karakterlerinde portre çalışmaları 
yapılır (5. kazanım). 

 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile ilişkilendirilir. 

 

  Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 
 

 Tüm kazanımlar Üç Boyutlu Sanat Atölye dersi ile 
ilişkilendirilir. 
 

[!] Uygulamada canlı modelden faydalanılır. 
 

[!]Bütünden parçaya gidilerek bütün bir insan vücudu üzerinde 
başın oran-orantısı, farklı fizik karakterleri ve farklı duruşlar 
üzerinde gözlemlenir. 
 

[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine ulaşmaları 
beklenir. 
 

[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu ifade 
etme becerisi kazanmaları beklenmektedir. 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Canlı modelden figür 
çalışmalarının yeri ve önemini 
açıklar. 

 

2- Modelden figür 
çalışmalarında insan 
vücudunun orantılarını fark 
eder. 

 

3- Modelin iskelet ve kas 
yapısını fırça tuşları ile 
vurgular. 

 

4- Kompozisyonda figür – 
mekân – nesne ilişkisini 
uygular. 

 

 

 Çeşitli sanatçılardan, farklı dönemlerden 
figüratif ve nonfigüratif eserler incelenir (1. 
kazanım). 

 

  Tıp kaynaklarından ve sanatçıların 
çalışmalarından insan ve hayvan anatomisi 
ile ilgili bilgilerin resim sanatında kullanım 
alanı araştırılır (1-3. kazanımlar). 

 

   Atölye ortamında ya da daha farklı 
mekânlarda farklı duruşlar dramatize 
edilerek gözlemlenir. Figür – nesne – 
mekân ilişkisine yönelik kompozisyonlar 
çalışılır (4. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 

 
 Tüm kazanımlar  Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Uygulamalı etkinliklerde canlı modelden 
faydalanılır (4. kazanım). 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu 
ifade etme ve sanatsal düzenleme becerisi kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1-  Yöresel sanatların özelliklerini 
fark eder. 

 

2- Sanatın evrensel dilini fark eder. 

 

3- Türk resim sanatının evrensel 
sanat içindeki yerini fark eder. 

 

4- Sanat ve zanaat arasındaki ilişkiyi 
sorgular. 

 

 /  Yöresel sanat ve evrensel ile ilgili 
kaynak ve doküman derlenir ve incelenir (1-3. 
kazanımlar). 

 

 Yöresel sanatların aktif olduğu mekanlar 
tespit edilir ve yerinde incelenir (1-4. 
kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Tarihi dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Etkinlikler gezi ve inceleme niteliğinde 
yapılır. 
 
[!]Bu ünitede öğrencilerin motivasyon ve 
nezaket değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, 
performans değerlendirme ve gözlem 
yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Müzelerin işlevini fark eder. 

2- Görsel sanatlarda müzeciliğin 
önemini kullanım alanları 
açısından fark eder. 

3- Galeri ve müzeyi kullanım 
alanı açısından karşılaştırır. 

4- Türkiye’de ve dünyada müze 
ve müzecilik tarihini özetler. 

5- Müzedeki eserlerin kopya ve 
çoğaltımının hangi koşullarda ve 
amaçlarla yapılabileceğini 
açıklar. 

 

 

 Çevredeki müze ortamları yerinde incelenir (1 ve 
2. kazanım). 

 

  Müze ve galeriler işlevlerine göre 
karşılaştırılarak müzeler gruplandırılır (3. kazanım). 

 

 /  Türkiye ve dünyada müze ve müzecilik tarihi 
ile ilgili kaynaklar araştırılır (4. kazanım). 

 

 Korsan ürün niteliğindeki örnekler sınıf ortamına 
getirilerek tartışma yapılır (5. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Tarihi dersi 

öğretmeni ile ilişki kurulur. 
 
[!] Etkinlikler, gezi ve inceleme niteliğinde 
yapılır. 
 
[!]Bu ünitede öğrencilerin motivasyon ve 
nezaket değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, 
performans değerlendirme ve gözlem 
yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Rengin biçimde hacim ve 
doku etkisini belirler. 

 

2- Öncü sanatçıların eserlerini 
renk, doku ve hacim açısından 
saptar. 

 

3- Obje etütlerinde farklı renk 
armonileri kullanır. 

 

4- Resim yüzeyinde obje ve 
mekân ilişkisini renkli 
kurgular.  

 

 

 Rengin valörü incelenir. Doğal ve yapay 
ışık ortamında renkli obje çalışmaları 
yapılarak, ışık kaynağının biçim algılamaya 
etkisi incelenir. Farklı renk grupları ile 
renklendirilmiş objeler yan yana geldiğinde 
birbirleri üzerinde oluşan renk yansımaları 
incelenir (1. kazanım). 

 

 Farklı dönemlerden sanatçıların 
eserlerinden, objede renk yorumları incelenir 
(2. kazanım). 

 

 /   Yapay ve doğal objeler grubu farklı 
mekânlarda renkli etüt edilir (3 ve 4. 
kazanımlar). 

 
[!] Gözlem ve araştırma olabildiğince farklı 
ortamlarda gerçekleştirilerek kompozisyon 
zenginliği kazandırılır. 
 

 Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin hacim oluşturma ve 
gözlemlerini iki boyutlu ifade etme becerilerini 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Deformasyonu tanır. 

 

2- Somut biçimleri form, 
hacim, doku ve renk açısından 
deforme eder. 

 

3- Resim sanatında stili fark 
eder. 

 

4- Biçimde deformasyon 
gereğinin kompozisyona 
katkısını fark eder. 

 

 

 /   Farklı mekânlarda yapılan 
gözlemlerle doğadaki ayrıntıların ( kelebek 
kanadındaki motifler, ağaç kabuğundaki 
çatlaklar, çürümüş bitkiler vb.) aslında 
doğanın soyut gerçeği olduğunu algılar. 
Farklı organik ve inorganik formların doğal 
ve yapay yollarla yeniden biçimlenmesi 
gözlemlenerek (küflenme, kırılma, çürüme, 
parçalanma, yırtılma… v.b.) oluşan yeni 
formlarla serbest kompozisyonlar çalışır (1-4. 
kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
 [!] Bu ünite ile öğrencilerin deformasyon (biçim 
bozma) ve sanatsal düzenleme becerilerini 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Plastik açıdan eser 
inceleme yöntemlerini 
sorgular. 

 

2-  Eserdeki kompozisyon öge 
ve ilkeleri belirler. 

 

3- Eserdeki kompozisyon 
çeşitlerini saptar. 

 

 /  Eser inceleme yöntemleri araştırılarak 
farklı dönemlere ait eserlerin 
röprodüksiyonları derlenir (1. kazanım). 

 

 Seçilen eser kompozisyon öge ve 
ilkelerine göre derlenir (2 ve 3. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Tarihi dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Sanat dönemleri ve akımlarının üsluplarına vurgu 
yapılır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, performans 
değerlendirme ve gözlem yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1- Kompozisyon ögelerini leke 
farklılıklarına dikkat ederek bütünlük 
içinde resim yüzeyine yerleştirir. 

 

2- Resim yüzeyinde renk uyumunu 
kullanır. 

 

3- Kompozisyonda her rengin açık – 
koyu – orta değere sahip olduğunu 
fark eder. 

 

4- Renk ve leke değerlerini resim 
yüzeyinde uygular. 

 

5- Rengin kompozisyon öge ve 
ilkeleri ile ilişkisini belirler. 

 

 

 /  Farklı dönem sanatçıların 
eserlerinden örneklerin siyah beyaz 
fotokopisi çekilerek açık – koyu – orta 
leke karşılığı incelenir. Kompozisyonda 
leke dağılımı ve egemen leke değeri tespit 
edilir (3. kazanım). 

 

/   Sanatsal düzenlemede renk 
kullanımının derinliğe katkısı resim 
yüzeyinde renkli eskizler çalışarak 
gözlemlenir (1, 2 ve 4. kazanımlar). 

 

  Resim yüzeyinde renkli 
parçalanmalarda aralık, mesafe, büyüklük 
– küçüklük, yön, ritim, denge etkisinin 
kompozisyona kazandırdıkları araştırılır 
(5. kazanım). 

 

 
[!] Etkinlikler farklı boyama teknikleri ile 
gerçekleştirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme 
ve armoni oluşturma becerisi kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Işık kaynağının renkli 
yüzeyler üzerinde etkisini fark 
eder. 

 

2- Renk oluşumuna ışığın 
katkısını fark eder. 

 

3- Resim alan düzenlemesinde 
leke değerlerleriyle hacim 
kazandırır. 

 

4- Doğadaki nesnelerin 
görünüş özelliklerini sorgular. 

 

 

 /    Işık mesafesinin ve yönünün 
formda oluşturduğu farklılıklar resim 
alanında özgün bir şekilde düzenlenir (1-4. 
kazanımlar). 

 

 /    Düzenlenmiş objelerden farklı 
boyama teknikleri ile çalışmalar yapılır (1-
4. kazanımlar). 

 

 /    Doğal ve yapay formlar plastik 
açıdan incelenerek yapısal özellikleri 
yorumlanır (4. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin hacim oluşturma, armoni 
oluşturma ve sanatsal düzenleme becerisi kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler; 

 

1- Renk karışımı ile renkte fiziki 
değişimler oluşturur. 

 

2- Renklerin yan yana durmalarının 
resim yüzeyinde oluşturduğu etkiyi 
saptar. 

 

3- Rengin doğadaki oluşumunu ve 
zenginliğini fark eder. 

 

4- Renk titreşiminin ve enerjisinin 
insan vücuduna etkisini fark eder. 

 

5- Bilinçli renk kullanımı ile 
kompozisyona anlam zenginliği 
kazandırır. 

 

 

 

 /   Renge müdahale ile oluşan 
fiziki değimlerin kompozisyona etkisi 
ile ilgili eskizler çalışılır (1-5. 
kazanımlar). 

 

 /   Uygun renklerle farklı 
durumları yansıtan kompozisyonlar 
düzenlenir (korku, heyecan, sevinç vb.) 
(1-5. kazanımlar). 

 

 

 
  Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 
 
  Resimde Konu öğrenme alanının tüm üniteleri ile 
ilişkilendirilebilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma ve 
sanatsal düzenleme becerisi kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Yüz anatomisini tanır. 

 

2- Yüzün farklı cephelerden 
görünüşünü sorgular. 

 

3- Yüz üzerindeki birimlerin 
kişisel özelliklerini renk ile 
ifade eder. 

 

4- Otoportre çalışır. 

 

5- Çeşitli dönem sanatçılardan 
portre çalışmalarını tanır. 

 

 

  Canlı model üzerinde baş anatomisi 
incelenir (1. ve 2. kazanım). 

 

  Canlı modelden farklı cephelerden 
renkli portre çalışılır (2 ve 3. kazanım). 

 

  Yüzünü aynadan inceleyerek renkli 
otoportre çalışır (4. kazanım). 

 

  Farklı dönemlerden sanatçıların 
eserlerinden portre resimlerinin özellikleri 
incelenir (5. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 

 Tüm kazanımlar Üç Boyutlu Sanat Atölye Dersi ile 
ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu 
ifade etme becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resimde insan figürünün 
devinim özelliklerini fark 
eder. 

 

2- Figürde devinim dengesini 
kompoze eder. 

 

3- Birden fazla figürün bir 
mekân içindeki leke 
değerlerini resim yüzeyinde 
kurgular. 

 

  / Vücut anatomisi ile ilgili görsel 
kaynaklar temin edilir ve bu bilgilerin resim 
sanatında kullanım alanı tartışılır (1. kazanım). 

 

  /  Bir hareketin devamlılığı 
gözlemlenerek (koşma, yürüme, atlama v.b.) ve 
plastik açıdan incelenerek kompozisyon 
oluşturulur (2. kazanım). 

 

  /   Farklı iç ve dış mekânlarda leke 
değerleri ile kısa süreli çoklu figür çalışmaları 
kompoze edilir (3. kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Fen dersleri ile ilişkilendirilir. 

 
 Ünite, Nesne-Figür-Mekân ünitesiyle 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ifade etme ve sanatsal düzenleme becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Doğadaki her şeyin 
bütünlük kanunu içinde 
olduğunu fark eder. 

2- Nesne ve figürün mekân 
içindeki durumlarını görsel 
algılamayla yorumlar. 

3- Ritim – denge – hareket – 
zıtlık öğelerini resim 
yüzeyinde uygular. 

 4- Plastik sanatlarda 
transposition (yer değiştirme) 
prensibini uygular. 

5- Resimde ilgi merkezini 
fark eder. 

 

 

 /  Farklı iç ve dış mekânlar incelenir (1 ve 2. 
kazanım). 

 

 /  Canlı modelde figürün mekân içindeki 
durumu görsel analiz yoluyla incelenerek figür 
ve mekân ilişkisi içinde yorumlanır (2 ve 3. 
kazanım). 

 

 /  Mekân içindeki formlar incelenerek form 
ve mekân ilişkisi resim yüzeyine aktarılır (3 ve 4. 
kazanım). 

 

/  Kompozisyon öğe ve ilkeleri ile farklı 
mekanlardaki nesne + figür ilişkisi belirlenerek 
çeşitli kompozisyonlar oluşturulur (1-5. 
kazanımlar). 

 
  Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Etkinlikler atölye içi ve atölye dış 
ortamlarında uygulanır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Atatürk’’ün sanata ve 
sanatçıya verdiği önemin 
nedenlerini sorgular. 

 

2- Atatürk’ün Türk resim 
sanatının gelişimi için yaptığı 
faaliyetleri fark eder. 

 

3- Türk resim sanatının 
gelişimini özetler. 

 

4- Türk resim sanatının öncü 
ressamlarını tanır.  

 

/  Atatürk’ün resim sanatının gelişimi için 
gösterdiği faaliyetler araştırılır (1. ve 2. 
kazanımlar). 

 

 / Türk resim sanatının tarihi gelişimi ve 
öncü sanatçılarımız araştırılır (3. ve 4. 
kazanımlar). 

 

  Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda Türk resim 
sanatı ve sanatçıların sanatsal tavırları tartışılır 
(4. kazanım). 

 

  Türk sanatçılarını tanıtan pano düzenlenir (3. 
ve 4. kazanımlar). 

 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Eserlerini İnceleme dersi 

ile ilişkilendirilir.  
 

 Tüm kazanımlar Müze Eğitimi dersi ile 
ilişkilendirilir.  
 

 Resim ve heykel müzelerine gezi düzenlenebilir. 
 
[!]Bu ünitede öğrencilerin motivasyon ve nezaket 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 

 Bu ünitede öğrenciler sözlü sunum, performans 
değerlendirme ve gözlem yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilebilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Mekân içindeki figür ve 
nesneleri kompozisyonda 
kullanır. 

 

2- Figür ve mekân ilişkisini, 
farklı pozisyondaki ve 
büyüklükteki nesnelerle 
oluşturur. 

 

3- Nesne, figür, mekân 
ilişkisinin kurulmasında renk 
değerlerini kullanır.  

 

4- Kompozisyon ilkelerine 
dayanarak imgesel tasarımlar 
yapar.  

 

  Aynı figür ve nesneler, farklı 
mekân tasarımları içinde kompoze 
edilir (1. kazanım). 

 

 Aynı mekân tasarımı içinde 
farklı figür ve nesne grupları 
kullanılarak kompozisyonlar 
kurulur (1, 2. ve 4. kazanımlar). 

 

 Aynı kompozisyon üzerinde 
farklı ışık kaynakları kullanılarak 
renk armonileri oluşturulur (3. ve 4. 
kazanımlar). 

 

  Aynı kompozisyon üzerinde 
farklı renk armonileri kullanılır (3. 
ve 4. kazanımlar). 

 

 

 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile ilişkilendirilir. 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Eserlerini İnceleme dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine ulaşmaları 
beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu ifade etme ve 
sanatsal düzenleme becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası değerlendirme 
formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Renkle sanatsal 
düzenlemeler yapar. 

 

2- Rengin miktar 
kontrastlığını belirler. 

 

3- Renklerin kontrast 
kuvvetlerini kullanır. 

 

4- Kompozisyonda renk 
dağılımlarında denge 
ilkelerini kullanır. 

 

5- Renklerin sıralanışına ve 
etkilerine göre biçimlerin 
meydana geldiğini fark eder.  

 

 

 /  Renkçi ressamların röprodüksiyonları 
derlenir (1-5. kazanımlar). 

 

  Renkçi ressamların sanat eserlerindeki 
renklerin büyük – küçük leke etkileri incelenir 
(1-5. kazanımlar). 

 

 Farklı renk armonileri ile sanatsal 
düzenlemeler yapılır. Etkileri tartışılır (1-5. 
kazanımlar). 

 

 Renkçi sanatçılara ait sanat yapıtlarından 
hareketle renk düzenlemeleri yapılır. Sonuçlar 
çalışmalara aktarılır (1-5. kazanımlar). 

 

 
 Renk Bilgisi öğrenme alanının 9. 10. ve 11 

sınıfların tüm üniteleri ile ilişkilendirilir. 
 

 Tüm kazanımlar Sanat Eserlerini İnceleme dersi 
ile ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme ve 
armoni oluşturma becerisi kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1-  Somut ifadenin resim 
sanatındaki yeri ve önemini 
belirler. 

 

2- Nesnelerin biçimini 
göründüğü gibi, resim 
tekniklerini kullanarak iki 
boyutlu yansıtır. 

 

3- Nesnelerin optik görüntüsüne 
dayalı renk etüdü yapar. 

 

 /  Somut ifadenin resim sanattaki yeri 
araştırılır (1. kazanım). 

 

  Sanat eserleri incelenir. ( 1. kazanım ) 

 

  Canlı ya da cansız modelden çalışır (2. ve 
3. kazanımlar). 

 

  Doğadan manzara resimleri çalışır (2. ve 
3. kazanımlar). 

 
 1. kazanım Sanat Eserlerini İnceleme dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu 
ifade etme ve sanatsal düzenleme becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Biçim bozmanın modern 
resimdeki yeri ve önemini 
saptar. 

 

2- Biçim bozma ile kişisel bir 
anlatım kazanacağını fark 
eder. 

 

3- Biçim bozmada 
sadeleştirmenin önemini fark 
eder. 

 

4- Nesnelerin biçimlerini 
bozarak sanatsal düzenlemeler 
yapar. 

 

 /  Biçim bozma ile resim yapan 
sanatçıların yapıtları araştırılır (1. 
kazanım). 

 

 Modern sanatçıların yapıtları incelenir 
(1- 3. kazanımlar). 

 

 Bir sanat eserinden yola çıkarak 
deformasyon çalışmaları yapılır (2-4. 
kazanımlar). 

 

 Canlı ve cansız modelden hareketle 
özgün deformasyon çalışmaları yapılır 
(2-4. kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir 
 

 Tüm kazanımlar Sanat Eserlerini İnceleme dersi ile 
ilişkilendirilir.  
  
 [!] El Grecco, Picasso, Matisse, Modigliani gibi sanatçıların 
yapıtları incelenir (1-3. kazanımlar). 
 

Sanat galerileri gezilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, disiplin, 
motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük değerlerine ulaşmaları 
beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin deformasyon (biçim bozma) ve 
sanatsal düzenleme becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje 
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, 
performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Modern sanatın büyük 
oranda soyut anlayışa yönelik 
olduğunu fark eder. 

 

2- Soyut eğilimlerin resim 
sanatının tarihi boyunca var 
olduğunu fark eder. 

 

3-  Soyut resimde de 
kompozisyon öge ve 
ilkelerinin geçerli olduğunu 
fark eder. 

 

4- Kompozisyon ögelerini 
kullanarak soyut sanatsal 
düzenlemeler yapar. 

 

 

 /  Soyut resim örneklerinin röprodüksiyonları 
derlenir (1. ve 2. kazanımlar). 

 

 Soyut resim örnekleri ve öğrenci çalışmaları 
incelenir (1. ve 2. kazanımlar). 

 

 Kompozisyon ögelerinden yalnızca bir tanesi 
kullanılarak sanatsal düzenlemeler yapılır (3. ve 4. 
kazanımlar). 

 

 Kompozisyon öğelerinden birkaçını kullanarak 
sanatsal düzenlemeler yapılır (3. ve 4. kazanımlar). 

 
 1, 2. ve 3.  kazanımlar Sanat Eserlerini 

İnceleme dersi ile ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Modern sanatta 
assemlage’in (bir araya 
getirme) yeri ve önemini 
açıklar. 

 

2-  Farklı teknikleri kendine 
özgü biçimde kullanır. 

 

3 - Hazır nesneleri bir araya 
getirerek sanatsal 
düzenlemeler yapar. 

 

/   Assemlage resim örnekleri araştırılıp 
röprodüksiyonları derlenir (1. kazanım). 

 

  Assemlage örnekleri görsel materyaller 
kanalıyla incelenir (1. ve 2. kazanımlar). 

 

  Hazır nesneler belli bir konu, düşünce 
çerçevesinde bir araya getirilerek dengeli 
bütünler elde edilir (2. ve 4. kazanımlar). 

 
 1.kazanım Sanat Eserlerini İnceleme dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] CD, DVD, Film, slâyt gibi görsel materyallerden 
yararlanılır. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sanatsal düzenleme ve 
özgün teknik geliştirme becerilerini kazanmaları 
beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Renk armonilerini hatırlar. 

 

2- Armoni oluşturacak 
renklerin ton değerlerini 
doğru hesaplar. 

 

3- Renk lekelerinin büyük – 
küçük ilişkilerinin, armoninin 
başarısına etkisini fark eder. 

 

 /  Renk armonileri araştırılır (1. kazanım ). 

 

 Sanat eserlerinde renk armonileri incelenir 
(1- 3. kazanımlar). 

 

  Küçük ebatlardaki çalışma yüzeylerine 
armoni denemeleri yapılır. Sonuçlar 
değerlendirilip çalışmalara aktarılır (2. ve 3. 
kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Sanat Eserlerini İnceleme dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
 

 Renk ve Yüzey ünitesi ile ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri 
ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Sanatçıların özgün renk 
kullanımlarını sorgular. 

 

2- Renkleri farklı değerlerle 
bir araya getirerek özgün 
armoniler oluşturacağını fark 
eder. 

 

3- Özgün renk armonilerini 
çalışmalarında kullanır. 

 

 /  Modern sanatçıların renk kullanımları 
ve paletlerini hangi renklerle düzenledikleri 
araştırılır (1. kazanım). 

 

  Renkçi ressamların resimleri incelenir (1. 
ve 2. kazanımlar) 

 

  Çalışmalarında bu sanatçıların 
kullandıkları renkler kullanılarak denemeler 
yapılır (3. kazanım). 

 
 Rengin Armoni İlişkileri ünitesi ile ilişkilendirilir. 

 
 1. kazanım Sanat Eserlerini İnceleme dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin armoni oluşturma becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci ürün 
dosyası değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile 
yapılabilir. 
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ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Farklı pozisyondaki 
nesnelerin görünümlerini iki 
boyutlu yüzeye doğru aktarır. 

 

2- Kompozisyonda nesneler 
ile motif zenginliği oluşturur. 

 

3- Kompozisyonda nesnelerin 
biçim ve renk durumlarına 
göre denge oluşturur. 

 

 /   Sanat tarihinde natürmort resim örnekleri 
incelenir. Öğrenciler natürmort resimlerin 
röprodüksiyonlarını derler (1. kazanım). 

 

 /   Eskiz defterine farklı pozisyondaki 
nesneler çalışılır (1. kazanım). 

 

  Dik, yatık, düşen zıplayan, dökülen, akan, uçan 
vb. nesnelerin farklı yönlerden görünümleri 
çalışılır (1. kazanım) 

 

  Farklı pozisyondaki nesneler ile kompozisyon 
çalışılır (2. ve 3. kazanımlar). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir. 
 
 [!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ifade etme ve sanatsal düzenleme becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- Resimde mekânın önemini 
yorumlar. 

 

2-  İmgesel tasarımlarda etkili 
dış mekân tasarımları yapar. 

 

3-  İmgesel tasarımlarında 
etkili iç mekân tasarımları 
yapar. 

 

4 -İmgesel tasarımlarında 
soyut mekânlar oluşturur. 

 

5- İç ve dış mekân 
tasarımlarında perspektif 
kurallarına uyar. 

 

 

 /  Öncü sanatçıların yapıtlarında nasıl mekân 
tasarımları yaptıkları araştırılır (1. kazanım). 

 

 Sanatçıların mekân tasarımları dia, röprodüksiyon 
v.b. görsel materyaller yardımıyla incelenir (1. 
kazanım). 

 

 /  Farklı türde mekânların fotoğraflarını arşivler 
(2-4. kazanımlar ). 

 

  Farklı türde imgesel mekân tasarımları yapılır  
(iç, dış, soyut vb.)  ( 2-4 kazanımlar). 

 

  Eskiz defterine imgesel mekân tasarımları yapılır 
(2-5 kazanımlar). 

 

  Mekân içinde perspektif çizimler yapılarak bu 
deneyimler imgesel tasarımlara aktarılır (5. 
kazanım). 

 
 Tüm kazanımlar Desen Çalışmaları dersi ile 

ilişkilendirilir.  
 
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, 
sabır, disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, 
dürüstlük değerlerine ulaşmaları beklenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki 
boyutlu ifade etme ve sanatsal düzenleme 
becerisi kazanmaları beklenmektedir. 
 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi 
gözlem, proje değerlendirme, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, performans değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası değerlendirme formları ve 
tutum ölçekleri ile yapılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 

 

1- İnsan figürünü farklı 
pozisyonlarda imgesel olarak 
tasarlar. 

 

2- Hayvan figürlerini farklı 
pozisyonlarda imgesel olarak 
tasarlar. 

 

3- Birbirini dengeleyen 
figürler ile kompozisyonlar 
kurar. 

 

4 – Nesne, figür, mekân 
ilişkileri ile kompozisyon 
kurar. 

 

 /  Sanat tarihinde yer alan çok figürlü 
resimlerin röprodüksiyonları derlenir (1-4 
kazanımlar). 

 

  /  Hayvan ve hareketli insan 
fotoğraflarından arşiv oluşturulur (1-4 
kazanımlar). 

 

 /  Eskiz defterine figür desen çalışmaları 
yapılır (1. ve 2. kazanımlar ). 

 

  Hareketli tek figürlü kompozisyonlar kurulur 
(1. ve 2. kazanımlar). 

 

  Çok figürlü kompozisyonlar kurulur (3. 
kazanım). 

 

  Nesne mekân ilişkili kalabalık figür grupları 
kompoze edilir (4. kazanım). 

 

 
 Tüm kazanımlar Desen dersi ile ilişkilendirilir. 
 Tüm kazanımlar Sanat Eserlerini İnceleme dersi 

ile ilişkilendirilir. 
 İmgesel Mekân Tasarımları ünitesi ile 

ilişkilendirilir.  
 Devinimsiz Nesneler ile İmgesel Tasarım ünitesi 

ile ilişkilendirilir.  
[!] Bu ünitede estetik, sorumluluk, özgüven, sabır, 
disiplin, motivasyon, nezaket, başarı, dürüstlük 
değerlerine ulaşmaları beklenir. 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin gözlemlerini iki boyutlu 
ifade etme ve sanatsal düzenleme becerisi 
kazanmaları beklenmektedir. 

 Bu ünitede öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, 
proje değerlendirme, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, performans değerlendirme, öğrenci 
ürün dosyası değerlendirme formları ve tutum 
ölçekleri ile yapılabilir. 
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ETKİNLİK ÖRNEĞİ 

 

Ders   : II Boyutlu Sanat Atölye 

Sınıf   : 9. Sınıf 

Süre   : 180 dakika (2 hafta) 

Öğrenme Alanı : Biçimi Algılama ve Oluşturma 

Ünite   : Leke ve Yüzey 

Beceriler : Leke kurgulama becerisi ve gözlemlerini iki boyutlu ifade etme 

becerisi. 

Kazanımlar  :  

3. Biçimleri oluştururken farklı değerlerdeki lekeleri kullanır. 

4. Nesne üzerine düşen ışığı çalışmalarında farklı leke değerleri ile 

yansıtır. 

Materyaller  : Resim kâğıdı, suluboya, farklı kalınlıktaki fırçalar, objeler. 

Kaynaklar  : 

1. Şeref BİGALI, Resim Sanatı, Türkiye İş Bankası Yayınları 

2. Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi. Anadolu Üniversitesi 

Yayınları 

3. Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı 

4. Gülseren SÜDOR, Aynanın Gerçeği, Cumhuriyet Kitap Kulübü 

5. SÖZEN, TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi 

Kiabevi 

6. Adnan TURANİ, Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi 
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 Hazırlık 

 Bir hafta önce öğrencilerden leke ve kompozisyondaki önemini, lekenin çizgi ve doku 

ile ilişkisini araştırmaları istenir. Etkinlikte kullanılacakları suluboya tekniği için gerekli 

malzemeler tanıtılır ve temin etmeleri istenir. 

 Ders öncesi atölyenin panosuna Cézanne’nin “Kayalıklı Manzara”, “Elmalı 

Natürmort”, “Kağıt Oynayanlar”, Matisse’nin portreleri gibi yapıtların röprodüksiyonları 

asılır. Yapıt örnekleri çeşitlendirilebilir. Yalnız soyut resim örnekleri yalnızca leke 

tanımlanırken kullanılmalıdır. Söz konusu öğrenme alanı öğrencinin, görebilme, gördüğünü 

doğru algılayabilme ve gördüğünü iki boyutlu ifade edebilme yetilerinin geliştirilmesini 

içermektedir. Bu bağlamda somut resim örnekleri ile konunun irdelenmesi gerekmektedir. 

 

 Sınıf İçi Etkinlik Süreci 

 Soru-cevap tekniği ile lekenin, algılamanın ilk aşamasını oluşturduğu ve sanatsal 

düzenlemelerde kurgulamanın leke ile başladığı hatırlatılarak konuya ilgileri çekilir. Konuya 

ilişkin araştırma sonuçlarını sözlü olarak ifade etmeleri sağlanır. Sunulan bilgiler eşliğinde 

panoya asılan yapıt örnekleri incelenerek leke etkileri ve lekelerin birbirleriyle olan ilişkileri 

irdelenir. Yapıtlar üzerinde lekenin çizgi ve doku ile olan ilişkileri de sorgulanır. 

 Atölyenin ortasına birden fazla platform üzerine objelerle düzenlemeler yapılır. 

Platformların farklı yükseklikte olmaları sağlanmalıdır. Platformlar üzerine farklı özelliklere 

sahip (köşeli, yuvarlak, düz, dokulu, yansımalı, organik vb.) objeler ile tekli, ikili ve üçlü 

düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeleri öğrencilerin yapmaları sağlanmalıdır. Öğretmen 

büyük-küçük, dikey-yatay ve mesafe konularında yönlendirici olmalıdır. Oturma düzeni 

modellerin çevresinde oluşturulmalı, gerekirse öğrenci farklı açılardan çalışabilmek için yer 

değiştirebilmelidir. 



 Objelerin biçimleri, renklerin özellikleri (açık, koyu, mat, parlak gibi), leke etkileri, 

ışığın obje üzerindeki açık koyu leke etkileri gözlemlenir. Gözlem sonuçları sözlü olarak ifade 

edilir. 

 Suluboya tekniği, lavi tekniğiyle ilişkilendirilerek (bu etkinlikten önce lavi tekniği ile 

leke çalışmaları yapılmış olması gerekmektedir) uygulamalarla anlatılır. Bir obje öğretmen 

tarafından kâğıt yüzeyine çizmeden fırça yardımıyla leke kurgulaması yapılarak çalışılır. 

Yaparak gösterme yöntemi ile hem suluboya tekniği hem de renkli leke desen tekniği 

öğrencilere anlatılır. 

 Öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce, ışığın yönünü ve obje üzerindeki etkisini iyi 

gözlemlemeleri istenir. Çalışmalarında lekelerin büyük, küçük, açık, koyu ilişkilerine dikkat 

etmeleri gerektiği yönlendirmelerle sağlanır. 

 Çalışmalarda açık tonlu ve büyük lekeler ilk önce kurgulanır. Büyük lekeler için 

büyük fırçalar kullanılmalıdır. Boya kuruduktan sonra orta tonlu lekeler orta büyüklükteki 

fırçalar ile açık tonların üstüne kurgulanır. Lekelerin üst üste bindirilmesiyle de lekelerin 

birbirinden kopmaması sağlanmalıdır. En son aşamada da koyu tondaki lekeler açık, orta ve 

koyu ton ilişkileri dikkate alınarak kurgulanır. Uygulamalar esnasında ton zenginliğinin 

oluşmasına dikkat edilmelidir. Çalışmalar birbirine yakın iki veya üç renk armonisi ile 

yapılmalıdır. Zıt renkler kullanılmamalıdır. Birebir etüt yapılmamalı, leke desen olarak 

çalışmalar sonuçlandırılmalıdır. Çalışma yüzeyinin boyutları büyük olmamalıdır. Bu sayede 

öğrenci birden fazla deneme yapma şansına sahip olabilecektir. 

 Etkinlik sonucunda, çalışmaların tümü panolara asılır. Öğrencilerle birlikte sonuçlar 

değerlendirilip eleştiriler yapılır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

  

Bu etkinlikte öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, öz değerlendirme, performans 

değerlendirme formları kullanılarak yapılabilir.   
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DERS   : II Boyutlu Sanat Atölye 

SINIF   :10. Sınıf 

SÜRE   :135 Dakika 

ÖĞRENME ALANI : Resimde Konu 

ÜNİTE  : Naturmort 

BECERİLER  : Gözlemleri II boyutlu ifade etme becerisi ve sanatsal düzenleme  

   becerisi 

KAZANIMLAR : 

1-Resim alanının düzenlenmesinde geometrik kurgu oluşturur. 

2-Kompozisyonda büyüklük küçüklük dengesini oluşturur. 

3-Kompozisyonda leke değerlerinin dengesini oluşturur. 

4-Kompozisyonda aralık mesafe dengesini oluşturur. 

5-Resim alanının düzenlenmesinde fon oluşturur. 

6-Çizdiği nesnenin dokusal yapısını leke ve renkle yorumlar. 

7-Alan düzenlemede ilgi merkezinde birlik olabilecek nesneleri gösterir. 

KAYNAKLAR :Resim sanatı(gordon johnston) büyük ressamlar serisi (alkım yayınları) 

resim egzersizleri (net sanat yayınları) ve öğrencilerin araştırıp getirdiği kaynaklar. 

                                              

                                               DERSE HAZIRLANIŞ 

 

   Konuya başlanılmasından birkaç hafta önce öğrencilerin konu ile ilgili araştırma 

yapmaları sağlanır. Her konu için eskiz defteri tutma alışkanlığı kazandırmak amacıyla defter, 

sık sık öğretmen ve öğrenci ile birlikte gözden geçirilir. Eskiz defterinin sürekli malzeme 

niteliği hatırlatıldıktan sonra ders için gerekli diğer malzemeler belirlenir. Ders öncesi hazırlık 

aşamasından sonra ders içi sürede, derledikleri kaynak ve bilgi paylaşımı sağlanır. Öncelikle 

Natürmort konusunu işleyen öncü ressamlardan örnekler verilir. 

 

Örneğin: 

Sanatçı: Paul CEZANNE 

 Eser: Mavi Vazo (Tablo 1) 

60.50 cm. ölçüsünde bir yağlıboya tablodur. Egemen renk mavidir. Mavi fon önünde duran 

vazo ve bu vazoyu destekleyici farklı büyüklükte yuvarlak meyveler, farklı aralıklarla zemine 



dağılmış durumda. Fon ile vazo ilişkisini sağlayan tabak ise açık lekeyi tamamlıyor. Bu 

egemen maviye uyumlu yeşil ve karşıt olarak kırmızı kullanılmıştır. Fonda bütünü 

dengeleyecek geometriksel parçalanmalar yapılmıştır. 

 

Biçim ve durum bilinçli olarak umursanmamış ve renge öncelik tanınmıştır. 

    Tablo 1 

 

Sanatçı: Mahmut CUDA 

Eser: Torslu Natürmort (Tablo 2) 

 

Doku çeşitlemelerinde, renk değerleri ayırımında-valörlerde- genellikle palet 

zenginliğinde objektif bir görüş yer alıyor.  

 

Sanatçı, kompozisyonda mavi fonu, kumaşla kısmen örtülmüş tors ve plaka ile 

geometriksel olarak kısmen parçalamış. Farklı mesafelerle dağıtılmış meyveler, 

buruşturulmuş kâğıt, cetvel, çizgili kumaş doku zenginliği olarak hakkını vermiş gerçekçi 

görüş ve tekniğin koşullarını başarıyla vurgulamış. 



  
(Tablo2) 

 

Sanatçı: Vıncent Van Gogh 

Eser: Uskumru Limon ve Domatesler (Tablo 3) 

 

Eserde, domateslerin avaz avaz kırmızısı sürahinin yeşiliyle güçlü bir  karşıtlık içinde. 

Resmin genelinde, fondaki kaynaşmayan saf renklerin kullanılması, doğrudan RUBENS 

etkisini duyumsatıyor. Öte yandan, art arda sıralıymış gibi görünen masa, domatesler ve 

sürahi arasındaki dış çizgilerin belirsizliği ve resimdeki karşılıklı boşluk ilişkilerinin 

açıklanması güç yapısı ise Japon baskılarının etkisini akla getiriyor. Japon yapıtlarında da 

boşluksal bütünlük ile ilk bakışta bezeli yüzey arasında bir öne çıkma savaşı sezilebilir. 



  (Tablo 3) 

  

 Bu örnekler çoğaltılabilir. Eserler değerlendirilirken öğrencinin bu 

değerlendirmelerde aktif olması sağlanır. Ardından öğrencinin konu ile ilgili sınıfa getirdiği 

kaynak ve bilgiler sunulur ve paylaşılır.   

 

Paylaşılan örnekler doğrultusunda atölye içinde farklı ışık konumlarında ve farklı 

yükseltiler üzerinde, değişik büyüklük ve dokularda objelerden oluşan düzenlemeler yapılır. 

Örneğin: Doğal ışıktan en az nasibini alan bir köşede hazırlanan bir düzlem üzerine açık veya 

koyu leke etkili bir kumaş kıvrımlanarak örtülür. Bir ayna fon etkisi oluşturacak şekilde 

yerleştirilir. Aynanın önüne bir meyve tabağı ve metal bir su kabı yerleştirilir. Meyvelerin bir 

kısmı kumaş üzerine kesilerek ya da soyularak dağıtılır. Oluşan kompozisyonda büyüklük ve 

küçüklük dengesi, aralık-mesafeye, leke dengesine dikkat edilir. 

 

Bu öncü ve örnek kompozisyon hazırlığının hemen ardından guruplar oluşturularak 

farklı ortamlarda kendilerinin birer kompozisyon hazırlamaları sağlanır. 
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Hazırlanan birden fazla düzenleme öğrenciye görüş zenginliği sağlaması açısından 

önemlidir. Bu kompozisyonlar eskiz defterine bolca çalışılır. Bu eskizler öncelikle 

kompozisyonda kurgu niteliğinde değerlendirilir. Ardından leke dengesi arayışıyla devam 

edilir. Bu süreçte renk kuramı üzerinde durularak öğrencinin çalışma için seçeceği eskiz için 

renk kurgusu desteklenir. Öğrenci eskiz defterinde yaptığı araştırmalardan birini seçerek belli 

bir sınırlamaya gidilmemekle beraber bulunduğu sınıf düzeyine göre boyama tekniği seçimi 

de öğrenciye bırakılır(pastel boya, suluboya, guvaş boya ya da karışık teknik). 

   

Elbette öğrenci bu teknikleri kullanacaksa, tekniği uygulama anlamında bir alt 

bilgilendirmeye gidilir.   

  

 Her öğrenci çalışma süresince gözlemlenir ve gerektiğinde kontrol edilir. 

   

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu ünitede öğrencilerin değerlendirmesi gözlem, proje değerlendirmesi, öz 

değerlendirme, performans değerlendirme formları ve tutum ölçekleri ile yapılabilir. 

 

NOT: Konu ödev olarak okul dışı etkinlik olarak da çalışılıp ayrıca değerlendirme 

yapılır. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK ÖRNEĞİ 

   

DERS   : II Boyutlu Sanat Atölye 

SINIF   :11. Sınıf 

SÜRE   :135 Dakika 

ÖĞRENME ALANI: Biçim Algılama ve Oluşturma 

ÜNİTE  : Deformasyon 

BECERİLER  : Bu ünitede öğrencilerin deformasyon (biçim bozma) ve sanatsal 

düzenleme becerilerini kazanmaları beklenmektedir. 

KAZANIMLAR : 

1-Deformasyonu tanır 

2-Somut biçimleri form, hacim, doku ve renk açısından deforme eder. 

3-Resim sanatında stili fark eder. 

4-Biçimde deformasyon gereğinin kompozisyona katkısını fark eder. 

MATERYALLER : 

KAYNAKLAR : Sanat terimleri sözlüğü (Adnan Turani) başlangıcından bugüne çağdaş 

Türk resim sanatı tarihi (Tiglat yayınları) büyük ressamlar serisi (alkım yayınları) ve 

öğrencilerin araştırdıkları diğer kaynaklar. 

 

DERSE HAZIRLANIŞ 

 

Öncelikle doğanın kendiliğinden oluşan deformasyon özelliği incelenmelidir. Bunun 

için laboratuar ortamında çeşitli doğal obje formları gözlemlenir. Aşamaları takip edilir. 

İzlenilen süreçte oluşan değişimler doğanın soyut gerçeğini ortaya koyar. Öğrenciler bu 

değişimleri eskiz defterlerine kayıt ederler. Doğanın farklı alanlarına da çıkılarak okul dışı 

etkinlik olarak bu gözlemlere devam edilirken deformasyonun yeniden biçim oluşturmaya 

yönelik anlamını eskiz defterlerine çizimler yapmaya devam ederler. 

 

Bu gözlemlerle beraber yapay yollarla biçim bozmaya dayalı deneyler de yaparlar. 

 

Örneğin: 

Bir odun parçasının yakılması, camın kırılması, ekmek parçasının bekletilerek 

küflenmesi gibi. 

 



Doğanın bile kendinde saklayamadığı biçim bozmaya yönelik yeniden biçimlenme, 

resim sanatı içinde stile, üsluplaşmaya yönelik bir başlangıç olarak kabul edilebileceği bu 

gözlem ve araştırmalarla beraber öğrencilerle birlikte sorgulanır. 

Bu doğrultuda resim sanatının gelişimi içinde deformasyona yönelik örnekler öğrenciler 

tarafından araştırılır. 

 

Örneğin: 

Kübizm, fovizm sürrealizm gibi çağdaş sanat akımlarında deformasyonun yeri ve öncü 

sanatçılardan eserler sınıf ortamında öğrencilerle beraber değerlendirilir ve stile tönelik 

tanımlar oluşturulabilir. 

 

ETKİNLİK SÜRECİ 

  

Deformasyon ve gerekliliği öğrenci tarafından kavrandıktan sonra, derse hazırlanırken 

gözlemlediklerini aktardıkları eskiz defterleri sınıf ortamında birlikte değerlendirildikten 

sonra uygun malzeme ve tekniklerle renkli serbest düzenlemeler çalışmaya başlarlar. Bu 

çalışma süresince öncelikle objektif görüş sağlanır. Yani biçimin dokusu, rengi, duruşu 

gerçekçi olarak değerlendirilir. Bu biçim deformasyona uğradıktan sonra yeniden oluşumu 

yorumlanarak resimde üslup anlayışı uygulamalı olarak araştırılır. Öğrencilerden bu araştırma 

yolculuğunda oluşan sanatsal kaygılarını bir günce olarak not etmeleri sağlanır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu Bu etkinlikte öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, proje değerlendirmesi, öz 

değerlendirme, performans değerlendirme formları ve tutum ölçekleri kullanılarak yapılabilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ETKİNLİK ÖRNEĞİ 
 
 
Ders   : II Boyutlu Sanat Atölye 

Sınıf   : 12. Sınıf 

Süre   : 360 dakika (2. hafta) 

Öğrenme Alanı : Biçimi Algılama ve Oluşturma 

Ünite   : İmgesel Nesne-Figür-Mekân İlişkisi 

Temel Beceriler : Gözlemlerini iki boyutlu ifade etme ve sanatsal düzenleme becerisi. 

Kazanımlar  : 

1. Mekân içindeki figür ve nesneleri kompozisyonda kullanır. 

2. Figür ve mekân ilişkisini, farklı pozisyondaki ve büyüklükteki 

nesnelerle oluşturur. 

4. Kompozisyon ilkelerine dayanarak imgesel tasarımlar yapar. 

Materyaller  : Tuval, resim kâğıdı, yağlıboya, akrilik boya, suluboya, pastel boya, 

palet ve fırçalar. 

Kaynaklar  : Gülseren SÜDOR, Aynanın Gerçeği. Cumhuriyet Kitap Kulübü,  

Farklı sanat dönemlerine ait sanatçı katalogları 

 

 

 Hazırlık 

 

Bir hafta önceden öğrenciler konudan haberdar edilir. Sanatçıların yapıtlarından 

röprodüksiyonlar derlemeleri istenir. Bunun için Sanat Eserlerini İnceleme Dersi ile işbirliği 

yapılabilir. Etkinliğe ilişkin kullanılacak malzemeler bildirilir. 

  

Ders öncesi panolara klasik dönem ve modern sanat akımlarına ait yapıtların 

röprodüksiyonları asılır. Röprodüksiyonların farklı tarzda mekânlara, obje gruplarına ve figür 

sayısına sahip olmalarına dikkat edilmelidir. 

  

ETKİNLİK SÜRECİ 

  

Soru-cevap tekniği ile panolarda asılı olan klasik döneme ait röprodüksiyonlar 

incelenir. Mekân, nesne, figür ilişkileri tartışmalı olarak sorgulanır. Eserlerin mekân 

perspektifi, nesne perspektifi, nesne grupları, figürlerin konumları ve renk armonileri irdelenir 



ve tespitlerin çalışmalara nasıl aktarılabileceği tartışılır. Modern sanat dönemine ait 

röprodüksiyonlar da klasik dönemle karşılaştırmalı olarak aynı doğrultuda incelenir. Bulgular 

sözlü ifade edilerek çalışmalara nasıl yansıtılabileceği tartışılır. Röprodüksiyonların 

incelenmesi ve üzerlerinde tartışılması uygulama süreçlerinde de devam ettirilebilir. 

Kompozisyon kurgulaması esnasında öğrenci karşılaştığı problemlerin cevabını sanat 

yapıtlarında bulabileceğini bilmelidir. Bu nedenle örneklerin çeşitliliği öğrencilere yol 

gösterici olacaktır. 

 

Etkinliğin uygulama süreci üç farklı teknikle gelişecektir. Bunlardan birincisi tuval 

üstüne yağlıboya ya da akrilik boya, diğer ikisi resim kâğıdı ya da benzeri bir resim yüzeyine 

pastel boya, suluboya veya karışık teknik olmalıdır.  

 

Etkinliğin birinci aşaması eskiz çalışmalarını oluşturmaktadır. Tasarımlar mekân 

seçimleri ile başlamalıdır. Çünkü etkinlik aynı mekân tasarımı içinde farklı figür ve nesne 

grupları kullanılarak kompozisyonlar kurulmasını içermektedir. Nesne grupları ve figür 

konumları da göz önünde bulundurularak mekân tasarımları yapılır ve sonuçlar 

değerlendirilir. Bir tanesi seçilir ve aynı mekân tasarımı içinde farklı nesne ve figürlerle yeni 

eskizler renkli desen tekniği ile çalışılır. Sonuçlar değerlendirilir. Eskizlerden bir tanesi tuval 

yüzeyine, diğer ikisi de kâğıt ya da benzeri resim yüzeyine aktarılır. Teknik olanaklar 

kullanılarak özgün ifadelerle çalışmalar sonuçlandırılır.  

 

Uygulamalar esnasında mekânda ve nesnelerde uygulanacak perspektif, nesneler arası 

mesafe, dikey ve yatay biçimlerin ilişkisi, ritim, hareket, yön ve renk armonisi 

sorgulanmalıdır. Her bir çalışma diğerinden farklı bir renk armonisine ritme, yöne ve dengeye 

sahip olmalıdır. Figür sayıları değişmeli, figür ve nesneler arası hep farklı ilişkiler kurulmaya 

çalışılmalıdır. Bu arayış öğrencinin özgün ifade gelişimine katkı sağlayacaktır. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar panoda sergilenir. 

Bu etkinlikte öğrencilerin değerlendirilmesi gözlem, öz değerlendirme, performans 

değerlendirme formları ile yapılabilir. 



 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI 
 

Bu bölümde eğitim öğretim sürecinde öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere 

yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. Öğrencilerin bilişsel 

becerilerinin yanında duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar 

aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. Bu 

formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken, ölçütlere göre hangi alanda yeterli 

hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Öğrencilerin eksiklikleri varsa bu 

eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. Öz değerlendirme, grup 

değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç, puan vermekten çok, onların 

eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almak olmalıdır.  
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ÖZ DEĞERLENDİRME 
 
 
Adı ve Soyadı : ……………      Tarih: …………… 
Sınıfı  : …………… 
No  : …………… 
 
 
Bu çalışmada neler yaptım? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bu çalışmada neler öğrendim? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 
 

Grubun Adı:  
Sınıfı:      
 
Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu 

değerlendiriniz. 
 

DERECELER  
BECERİLER 1- Hiçbir 

zaman 
2- Nadiren 3-Bazen 4- Sıklıkla 5- Her 

zaman 
Grup üyeleri birbirleriyle 

yardımlaşırlar.      

Grup üyeleri birbirlerinin 
düşüncelerini dinlerler.      

Grup üyelerinin her biri çalışmalarda 
rol alırlar.      

Grup üyeleri birbirlerinin 
düşüncelerine ve çabalarına saygı 
gösterirler.  

     

Grubun her üyesi birbirleriyle 
etkileşim içerisinde tartışırlar.      

Grup üyeleri ulaştıkları sonucu 
birbirlerine iletirler.      

Grup üyeleri bireysel 
sorumluluklarını yerine getirirler.      

Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle 
tartışırlar.      

Grup üyeleri birbirlerine güvenir.      
Grup üyeleri birbirlerini 

cesaretlendirirler.      

Grup üyeleri söz hakkının adil bir 
biçimde paylaşılmasına özen 
gösterirler. 

     

Grupta birbiriyle çatışan görüşler 
olduğunda, gruptakiler bunları 
tartışmaya açarlar.  

     

Çalıştıkları konuda, grup üyeleri ortak 
bir görüş oluştururlar.      

Grup üyeleri birlikte çalışmaktan 
hoşlanırlar.      

TOPLAM      

 
 

Yorumlar: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 
 

  
Yönerge: Aşağıdaki form gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.  
 
Puanlama Anahtarı:  
 

5= Çok iyi  4= İyi  3= Orta            2= Geçer       1= Zayıf  
 
 

 
 

Öğrencinin 
Adı ve Soyadı: 
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n 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
Yorumlar: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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GRUP ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 
 

Grubun Adı: 

Gruptaki Öğrencilerin Adları: 
 
Açıklama: Aşağıdaki tabloda grubunuzu en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti 
koyunuz. 
 
 

DERECELER BECERİLER 
Her zaman Bazen Hiçbir zaman 

1. Araştırma planı yaptık.    
2. Görev dağılımı yaptık.    
3. Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık     
4. Etkinlikleri birlikte hazırladık.    
5. Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik.    
6. Grupta uyum içinde çalıştık.    
7. Birbirimizin görüşlerini ve önerilerini dinledik.    
8. Grupta birbirimize güvenerek çalıştık.    
9. Grupta birbirimizi takdir ettik.    
10.Çalışmalarımız sırasında birbirimizi 
cesaretlendirdik. 

   

11.Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine 
getirdik. 

   

12. Çalışmalarımızı etkin bir biçimde sunduk.    

TOPLAM
   

 
Aşağıdakileri grubunuza göre cevaplayınız. 

 
1. Çalışmalar sırasında karşılaştığımız en büyük problem 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................... 
2. Problem nereden kaynaklanıyordu? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................... 
3. Grubumuzun en iyi olduğu alan 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................... 
4. Grup olarak daha iyi olabilirdik. Fakat 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................……………………………………………… 
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ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU 
 

Açıklama: Bu form, etkinlik süresince öğrencilerin, yapılan çalışmalara katılma düzeylerini 
gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Ünite Adı: ………      Adı-Soyadı : ……………… 

                               Öğrenci No    : ……………… 
Sınıfı        : ……………… 
 

DERECELER 
Hiçbir 
zaman Nadiren Bazen Sıklıkla Her 

zaman

 

BECERİLER 
1 2 3 4 5 

I. DERSE HAZIRLIK 
1.Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir.      
2.Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde 

yararlanır. 
     

3.Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir.      
4.Derse hazırlıklı gelir.      

Toplam      
II. ETKİNLİKLERE KATILMA 
1.Konu ile ilgili görüşlerini çekinmeksizin 

ifade eder. 
     

2.Görüşü sorulduğunda söyler.      
3.Yeni ve özgün sorular sorar.      
4.Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler 

özgündür.  
     

5.Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular 
sorar. 

     

Toplam      
III. İNCELEME – ARAŞTIRMA – GÖZLEM 
1. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara 

başvurur. 
     

2.Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip 
başka kaynaklar araştırır. 

     

3.İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek 
yapar. 

     

4.Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar.      
5.Gözlemleri sonucunda mantıksal 

çıkarımlarda bulunur. 
     

6.Araştırma ve inceleme sonucunda 
genellemeler yapar. 

     

Toplam      
GENEL TOPLAM      
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PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 
Projenin Adı: 
Öğrencinin;  
Adı ve soyadı: 
Sınıfı: 
No: 
 

DERECELER 

Kötü Geçer Orta İyi Çok 
İyi 

 
 

BECERİLER 

1 2 3 4 5 
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ  
Projenin amacını belirleme     
Projeye uygun çalışma planı yapma      
Grup içinde görev dağılımı yapma      
İhtiyaçları belirleme      
Farklı kaynaklardan bilgi toplama      
Projeyi plana göre gerçekleştirme      
TOPLAM      
II. PROJENİN İÇERİĞİ 
Türkçeyi doğru ve düzgün yazma      
Doğru bilgileri kullanma      
Toplanan bilgileri analiz etme      
Toplanan bilgileri düzenlenme      
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma      
Kritik düşünme becerisini gösterme      
Yaratıcılık yeteneğini kullanma      
TOPLAM      
III. SUNU YAPMA 
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma      
Sorulara cevap verebilme      
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma      
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme      
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma      
Verilen sürede sunuyu yapma       
Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma      
Severek sunu yapma      
TOPLAM      
GENEL TOPLAM      
 
Öğretmenin yorumu: …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU 
 
 
Değerlendiren öğrencinin; 
Grup numarası: ……………… 
Adı soyadı    : ………………  1. arkadaşının adı soyadı: ……………… 
 Sınıfı     : ………………  2. arkadaşının adı soyadı: ……………… 
 
 

Grubumuzdaki Öğrenciler Her 
Zaman 

Etkinliğin 
Başında 

Etkinliğin 
Sonunda 

Hiçbir 
Zaman 

 

B
en

 

1.
 A

rk
ad

aş
ım

 

2.
 A

rk
ad

aş
ım

 

B
en

 

1.
 A

rk
ad

aş
ım

 

2.
 A

rk
ad

aş
ım

 

B
en

   

1.
 A

rk
ad

aş
ım

 

2.
 A

rk
ad

aş
ım

 

B
en

  

1.
 A

rk
ad

aş
ım

 

2.
A

rk
ad

aş
ım

 

Etkinliğe katılımda gönüllüdür.             

Görevini zamanında yerine getirir.             

Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp 
sunar.             

Grup arkadaşlarının görüşlerine 
saygılıdır.             

Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir 
dil kullanır.             

Aletleri kullanırken dikkatli ve 
titizdir.             
Malzemeleri kullanırken israf etmez.             
Temiz, tertipli ve düzenli çalışır 
(Kullandığı aletleri yerine koyar, 
kirlettiklerini temizler vb. ).             

Sonuçları tartışırken anlaşılır 
konuşur, konuşulanları anlar.             
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ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖRNEK) 
 

SÜRE YAPILACAK 
İŞLER 

ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI 
İŞLER 

ÖĞRETMENİN YAPACAĞI 
İŞLER 

VELİNİN 
YAPACAĞI İŞLER 

12 
Eylül 

30 
Eylül 

Ürün dosyasını 
tanıma 

Velisi ve öğretmeniyle ürün 
dosyasının amaçlarını ve en iyi 
ürünleri seçmek için ölçütler 
belirler. 
Bu ölçütleri yazılı olarak 
dosyaya koyar. 

Ürün dosyasını ve çalışma 
takvimini tanıtır. 
Öğrenciye hedeflerini belirlemede 
yardımcı olur. 
En iyi ürünleri seçmek için 
kullanılabilecek ölçüt önerileri 
getirir. 
Öğrencilere ürün dosyası’nı 
değerlendirme ölçütlerini duyurur. 
 

Ürün dosyasıyla ilgili 
bilgi edinir. 
Öğrencilerin çalışma 
hedeflerini 
belirlemesinde katkıda 
bulunur. 

30 
Eylül 

30 
Kasım 

Döneme ait 
ürünlerin 
biriktirilmesi 

Hafta hafta ürünleri seçer. 
Seçilen ürünleri üzerinde 
eleme ve geliştirme çalışmaları 
yapar. 

Ürün biriktirme sürecini izler. 
Öğrencinin ürün eleme, geliştirme 
çalışmalarını koordine eder. 
Ürünlerin belirlenen ölçütlere 
uygun olarak seçilmesine yardımcı 
olur. 

Öğrencilerin ürün 
eleme, geliştirme 
aşamalarından 
haberdar olur.  
Öğrencilerin süreçteki 
ihtiyaçlarını karşılar. 
Ürünlerle ilgili 
öğrenciye görüş 
bildirir. 

1 
Aralık 

5 
Aralık 

Ürün dosyasına 
konacak ürünlerin 
seçilmesi 

Dönem boyunca seçilen 
ürünler içinden son elemeyi 
yaparak iki, üç ürün belirler. 
Bu ürünler için seçme 
gerekçelerini yazar. 
Seçilen ürünler için ürün 
kontrol listesini doldurur. 

Dönem ürünleri için, öğrencinin 
gelişim sürecini yansıtacak en iyi 
ürünleri seçmesinde yönlendirici 
rol oynar. 

Öğrencilerin ürünler 
üzerinde yapacağı son 
elemeye yardım eder. 
 

6 
Aralık 

16 
Aralık 

Ürün dosyasının 
tamamlanması 

Ürün dosyasının kapağını, 
içindekiler kısmını hazırlar. 
Dersiyle ilgili kendisini 
yansıtacağı bir öz geçmiş 
yazar. 
Çalışma sürecini yansıtan bir 
özet yazar. 

Dosya tamamlama süresinde 
öğrencinin yapacağı işleri hatırlatır 
ve bunlarla ilgili gerekli 
açıklamaları yapar.  
Yapılması gerekenler hakkında 
örnek bir dosya tanıtır. 

Öğrencilerin yapacağı 
işler için uygun ortam 
hazırlayarak öğrenciye 
ihtiyaç duyduğu 
desteği sağlar. 

19 
Aralık 

23 
Aralık 

Ürün dosyasının 
sunumu 

Sunum yönergesi 
doğrultusunda dosyasını 
sunuma hazırlar. 
Öğretmen ve velinin 
katılımıyla sunumu yapar. 
 

Ürün dosyası sunum yönergesini 
hazırlar ve öğrencilere hatırlatır. 
Sunum için uygun yeri ve zamanı 
belirler. 
Sunuma velinin de katılmasını 
sağlamak için mektup yazar. 
Öğrencinin dosyasını sunuma 
hazırlamasına yardım eder. 
Velinin sunuma katılmaması 
durumunda yazılı görüşünü almak 
için dosyayı veliye bir üst yazıyla 
gönderir. 

Sunuma katılır. 
Ürün dosyasıyla ilgili 
görüşlerini sözlü ve 
yazılı olarak belirler. 
Geri bildirim formunu 
doldurur. 

19 
Aralık 

23 
Aralık 

Değerlendirme ve 
geri bildirimlerin 
yapılması 

Öğretmeniyle aldığı geri 
bildirimlerle ilgili görüşme 
yapar. 
Ürün dosyasının derecesine 
öğretmeniyle birlikte karar 
verir.  
 

Ürün dosyasını bir değerlendirme 
ölçeğiyle değerlendirir. 
Çalışmalarla ilgili güçlü ve zayıf 
yanlarını belirten bir mektupla geri 
bildirimde bulunur. Bu mektup 
ürün dosyasına eklenir. 
Her öğrenciyle gelişme sürecinin 
tartışıldığı ve gelecek için 
hedeflerin saptandığı yüz yüze 
görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde 
ürün dosyasının derecesine 
öğrenciyle birlikte karar verir.  

Çocuğun en çok hangi 
ürünü beğendiğini, 
çocuğun kendini hangi 
alanlarda geliştirmesi 
gerektiğini ve ona nasıl 
yardımcı olabileceğini 
belirten bir mektup 
yazar.  

Not: Yukarıdaki çalışma takvimi örnek olarak verilmiştir. Uygulamalara bağlı olarak süre ve içerikte 
değişiklikler yapılabilir. 
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ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÖRNEK SAYFALARI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 
ÜRÜN DOSYAM 

 
 
 
 

Adı  : ……………….. 
Soyadı  : ……………….. 
Numarası : ……………….. 
Sınıfı  : ………………..  
 
 

 

İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 
ALANINDAKİ ÖZGEÇMİŞİM 

 
 
 
Anahtar Sorular: 
• Resme ne zaman ilgi duymaya başladım? 
• İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde en çok 

ilgimi çeken konu nedir? ( yarışmalar, 
etkinlikler, projeler...) 

• Okul dışında resim ile ilgili çalışmalarım 
nelerdir? 

• İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde başka 
nelerin olmasını isterdim? 

• Gelecekle ilgili yapmak istediklerime bu 
dersin nasıl bir katkısı olabilir? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASININ 
GENEL DEĞERLENDİRME 

ÖLÇÜTLERİ 

Bütünlük: 
• Dosyamda bulunması gerekenlerin tümü 

var. 
• Çalışmamı yaparken, diğer derslerimden 

de yararlandım. 
• Seçtiğim ürünleri yıl boyunca edindiğim 

becerileri yansıtıyor. 
• Dosyamın kapağını, kendimi en iyi 

biçimde yansıtacak şekilde hazırladım. 
 
Tertip ve Düzen: 
• Tüm çalışmalarım için uygun başlıklar 

kullandım. 
• Çalışmalarımı içindekiler bölümünde 

belirttiğim sıraya göre dosyaladım. 
• Tüm çalışma kâğıtlarım temiz ve düzenli. 
Yansıtma: 
• Seçtiğim çalışmalar güçlü yanlarımı ve 

gelişimimi yansıtıyor. 
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Öğrencinin;       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÜRÜN KONTROL LİSTESİ 
 

Çalışmalar Evet Hayır
Çalışmanın taslağını 
hazırladım. 

  

Çalışmayı zenginleştirecek 
tablo, resim, fotoğraf vb. 
hazırladım. 

  

Çalışmamı geliştirme 
aşamasında öğretmenim, 
ailem ve arkadaşlarımın 
düşüncesinden yararlandım. 
Gerekli ekleme ve 
çıkarmaları yaptım. 

  

Çalışmamı yazım ve anlatım 
kurallarına uygunluğu 
açısından gözden geçirip 
gerekli düzeltmeleri yaptım. 

  

Çalışmamı sunmaya hazır 
hale geldim. 

  

 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI 
SUNUM YÖNERGESİ 

 
1. Sunumunuz için velinizi sınıfa 

getiriniz. 
2.Sunumunuzun içeriğiyle ilgili velinizin 

de düşüncesini öğreniniz. 
3.Çalışmada çok başarılı olduğunuzu 

düşündüğünüz üç alanı belirleyiniz ve 
açıklayınız. 

4.Geliştirmeniz gereken üç alanı 
açıklayınız. 

5.Gelecek dönem için hedeflerinizi 
belirleyip açıklayınız. 

6.Çalışma sürecindeki gelişim 
düzeyinizi ve hedefinize ulaşma 
derecenizi değerlendiriniz. 

7.Velinizin dosyanızla ilgili yazılı 
görüşlerini alınız. 

 
 

ÜRÜN BİLGİLERİ 
• Bu çalışmadaki hedefim: 
• Çalışmamın aşamaları: 

1.    2. 
3.   4. 

• Ürünümü seçme gerekçelerim: 
……………………………………… 

• Bu çalışmamda şunları çok iyi yaptım: 
……..……………………………….. 

• Çalışmamın şu alanlarında biraz daha 
gayret  gösterdim ve yardım alabildim: 
……………………………………… 

• Belirlediğim hedefe şu kadar ulaştım: 
……………………………………… 

• Bu çalışma benim şu özelliklerimin 
gelişimini yansıtıyor: ……………… 

• Bu çalışmamla ilgili şunları da ürün öz 
değerlendirme formunda söylemek 
isterim: 

   ……………………………………… 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI 

ÖĞRENCİ ÖZET FORMU 
 
Adı Soyadı: ………….      Tarih: …… 
Konu     :  …………. 
 

Başlangıçtaki dosya Dosyanın son hâli 
Çalışmalarım önce 
nasıldı? 
----------------------- 
Çalışmalarım ne denli 
açık ve anlaşılırdı? 
 ----------------------- 
Beklentilerim ne denli 
gerçekçiydi? 
----------------------- 
 

Şimdi nasıl gidiyor? 
 
---------------------- 
Çalışmalarım şimdi ne 
nenli açık ve anlaşılır? 
----------------------- 
Bu konuda şimdi ne 
düşünüyorum? 
----------------------- 
 

Geliştirmeye açık 
alanlar başlangıçta 
nelerdi? 
----------------------- 
 

Şimdi hangi alanlar 
geliştirilmeye açık? 
 
----------------------- 
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ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMENİN KULLANABİLECEĞİ  
ÖRNEK FORMLAR 

 
 
 
 
   Tarih: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI 
ÖĞRETMEN ÖZET FORMU 

Adı Soyadı:                             Tarih: 
Konu: 
Başlangıçtaki dosya Dosyanın son hâli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geliştirmeye açık 
alanlar başlangıçta 
nelerdi? 
 
 
 
 
 

Şimdi hangi alanlar 
geliştirilmeye açık? 

 
 

 
 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME 
FORMU 

 

Adı     : .......................             
Soyadı: .......................                                  
Sınıf    : .......................             
 

   Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli 
olduğunu göz önüne alarak dosyayı değerlendiriniz. 
 

Dereceler ÖLÇÜTLER 
1 2 3 4 5

 1. Çalışmaların içeriğinin tam olması         
  2. Çalışmalardaki çeşitlilik      
  4. Çalışmaların amaçları karşılaması      
  5. Çalışmaların amaca uygunluğu      
  6. Çalışmaların doğruluğu      
  7. Dosyanın düzenliliği      
  8. Harcanan çabaları gösterme      
  9. Kaliteliliği gösterme.      
10. Yaratıcılığı gösterme      
11. Çalışmaların seçiminde risk alma      
12. Öğrencinin gelişimini gösterme      
13. Kendini değerlendirme      

 
Yorumlar/Öneriler: 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

VELİ GERİ BİLDİRİM FORMU 
  

Çocuğunuz ürün dosyasını sunduktan 
sonra, lütfen aşağıdaki soruları yanıtlamaya 
zaman ayırınız. 

1. Bu çalışma çocuğunuzun gelişim sürecini 
daha iyi anlamanıza yardımcı oldu mu? 

----------------------------------------------------------- 
2. Bu çalışmanın sunumu sizce etkili olacak 
biçimde düzenlenmiş miydi? 
----------------------------------------------------------- 
3. Sizce bu sunum çocuğunuz için değerli bir 
deneyim oldu mu? 
----------------------------------------------------------- 
    Belirtmek istediğiniz diğer görüşleriniz: 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
 

VELİYE YAZILMIŞ ÖRNEK MEKTUP 
 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
 Sunu Tarihi: 
 Etkinlik Programı: 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
1.Çocuğunuzun çalışmalarından en çok hangisini 
beğendiniz? 
----------------------------------------------------------- 
 
2.Çocuğunuz sizce hangi alanlarda başarılı? 
----------------------------------------------------------- 
 
3.Çocuğunuza hangi konularda ve nasıl yardımcı 
olabilirsiniz? 
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Öğrencinin adı soyadı:        Tarih: 
 

 
ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYAMIN İÇİNDEKİLER 

 
Çalışmalarım 

 

1. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………...... 

 

2. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

3. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

4. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

5. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

6. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

7. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

8. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

9. …………………………………………...... 

.......................................................................... 

……………………………………………….. 

 

10. ………………………………………….... 

.......................................................................... 

Bu çalışmayı neden sakladım 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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Öğrencinin         Tarih: 
Adı ve soyadı: 
 
 İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİ ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI 
 
Başlık  
............................................................................................................................................... 
 
Neden bu çalışmayı sakladım?  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
 
Bu çalışmayı neden arkadaşlarımla paylaştım? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
 
Öğrendiklerim hakkında gösterebileceklerim nelerdir?  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
 
Eğer bu çalışmayı tekrar yapsaydım, şu şekilde yapardım:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
Benim için bu çalışmanın anlamı  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
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ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI  (PORTFOLYO) DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Öğrencinin adı ve soyadı:       Sınıf: 
Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak 
dosyayı değerlendiriniz. 
 

Dereceler  
ÖLÇÜTLER 1 2 3 4 5 

1.  Çalışmaların tam olması                                            
2.  Çalışmalardaki çeşitlilik      
3.  Çalışmaların amaca uygunluğu      
4.  Çalışmaların doğruluğu      
5.  Dosyanın düzenliliği      
6.  Harcanan çabaları gösterme      
7.  Yaratıcılığı gösterme      
8.  Çalışmaların seçiminde risk alma      
9.  Öğrencinin gelişimini gösterme      
10. Kendini değerlendirme      
 
 

Yorumlar/Öneriler: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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