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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 
 

Yüzyılların ne kadar gerilerine gidilirse gidilsin, sanatı insanlığın tarihiyle başlamış 
görürüz. İnsan yalnızca yaşama güdüsünün tutsağı olduğu zekânın emeklediği çağlarda bile 
güzel sanatlarla uğraşmıştır. Tarih öncesi devirlerin bizleri hayran bırakan mağara duvar 
resimleri günümüzden on binlerce yıl önce ilkel insanların ellerinden çıkmıştır. 

 
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. 

 
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. 
 

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 var 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 aksaklıkları 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. PLASTİK SANATLAR TARİHİ 
 

Plastik sanatlar tarihi, geçmişten günümüze uzanan uygarlıkların sanatını inceleyen bir 
bilim dalıdır. İnsanın tarihi ile sanat aynı zamanda ortaya çıkmıştır. İlk insanlara ait taştan av 
aletleri ve mağara resimleri bunu kanıtlar. Geçmişten günümüze kadar gelen tüm 
medeniyetlerin sanatını inceleyen sanat tarihi insanın maddeye biçim vererek elde ettiği sanat 
türlerini konu edinir. Plastik sanatlar olarak ta anılan mimari, heykel, resim ve çeşitli süsleme 
sanatlarının ortaya çıkışını, gelişimini kendi aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerini 
inceleyen ilim dalına sanat tarihi denir. Plastik sanatlar tarihi, sanat ile teorik disiplin 
arasındaki bağlantıyı oluşturmak amacıyla sanatın tarih içersindeki değişimleri ve bu 
değişimlerin nedenlerinin kronolojik olarak tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze 
kadar geçen süreç içersinde sanatsal değişimlerin, bu değişimlerin farklı dönemlere ait 
özelliklerinin, bu özelliklerin yansıdığı  resim, heykel ve mimari alanında yaratılan eserler 
üzerinde incelenmesi ve yorumların aktarılmasını amaçlar.  

 
Plastik sanatlar tarihi eğitimi öğrencilerin sanatsal yaratıcılığını ortaya çıkarır. 

Düşünsel gelişimiyle birlikte bireysel yeteneklerinin de farkına varmasını sağlar. Öğrencide 
özdisiplin oluşturur. Geçmişten günümüze sanat yapıtlarını tanıyarak eser inceleme ve 
yorumlama becerilerini geliştirir. Plastik sanatlar tarihi eğitimi öğrenciye etkin bir sanat 
görüşü kazandırmayı, dönemlere ait resim, heykel, mimari örnekleri üzerinde ikonografik 
çözümleme yapabilmelerini amaçlar. 
 

 
3. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR 

 
1. Plastik Sanatlar Tarihi 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, sanat tarihi bağlamında eser 
inceleme ve yorumlama becerileri yer almaktadır.  

 
3. Öğrencilere ders işlenişinde konulara özgü ödevler verilir. Bu ödevlerle öğrenciyi 

araştırmaya yönlendirmek amaçlanır. Araştırma yapmaları için öğrenciler çeşitli kaynaklara 
yönlendirilir. Öğrenciler gruplandırılarak grup bilinci kazandırılır. Gruptaki öğrencilere 
konular paylaştırılır. Bununla birlikte sorumluk bilinci de kazanırlar. Araştırmanın sonucunda 
yaptıkları araştırmanın sunumu yaptırılarak ayrıca öğrencilerde özgüven ve öz disiplin 
oluşturulur. 

 
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, 
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. 
             
           17. Plastik sanatlar tarihi dersi öğretiminde kavramların ayrı bir önemi de vardır. 
Kavramlar yeri geldikçe ele alınmalıdır. 
 
 

 



 
 

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.  

Geliştirilen Plastik Sanatlar Tarihi dersi öğretim programında konular, öğrencilerde 
sanat tarihi bilinci oluşturacak nitelikte ele alınmış, program üniteler, 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.  

 
Plastik Sanatlar Tarihi 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 

 
Plastik Sanatlar Tarihi dersi öğretim programı, genel amaçlar, temel beceriler, değerler 

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

Bu program öğrencilerin;  
• Anadolu da ilkçağda kurulan uygarlıkları tanımalarını, 
• Toplumsal gelişimin sanata etkilerini değerlendirmelerini, 



 
 

• Mimari yapı türlerini analiz etmelerini, 
• Resim sanatını, sanatçıların üsluplarını analiz etmelerini, 
• Heykel ve kabartma sanatını tanımalarını, 
• Sergi ve müze gezme alışkanlığı kazanmalarını, 
• Sanat tarihi bilinci kazanmalarını, 
• 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.   
 

Plastik Sanatlar Tarihi dersi öğretim programında yer verilen ortak becerilerin yanında 
sanat tarihi alanına ait alt becerilerin kazandırılması da esas amaçlardan biridir. Bu alanda 
belirlenen beceriler; öğrencilerin yaşamlarında ve mesleklerinde kullanabilecekleri nitelikte 
belirlenmiştir. Bu beceriler sanat tarihi bağlamında eser inceleme ve yorumlama becerileridir.  

 

Programla ulaşılması beklenen ortak beceriler şunlardır: 
 
• Eleştirel Düşünme 
• Yaratıcı Düşünme  
• İletişim 
• Araştırma-Sorgulama 
• Problem Çözme Becerisi 
• Bilgi Teknolojilerini Kullanma  
• Girişimcilik 
• 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: 
 

  Eser İnceleme Becerisi 
 
Eser inceleme becerisi, yapıtın plastik ögelerine yönelerek yapıtın ana hatlarıyla ve 

yüzeylerin düzeniyle ilgili dağılımları ayrıştırarak (analiz) görsel düşünceyi güçlendirir. 
Amaç, biçimlendirmeyle ilgili eleştirel düşünceyi ve görmeyi geliştirmektir. Analiz 
aşamasında gerekli bilgilerin tek tek irdelenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin araştırılarak 
bilgilerin seçilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 



 
 

Yorumlama Becerisi 
 
Yorumlama becerisi, eseri anlamaya yöneliktir. Öğrenciyi düşünmeye sevk eder. 

Eserlerin hangi amaçla ortaya çıktığını sorgular ve kendi yorumlarını katarak amaçlarına 
ulaşmalarını sağlar. 

 

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. Plastik Sanatlar Tarihi 
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 
 Paylaşma 
 Disiplin 
 İletişim 

 
5.4. Üniteler 

Plastik Sanatlar Tarihi dersi 4 ünite çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

1. Tarih Öncesi ve İlkçağ Uygarlıkları 
2. Ortaçağ Sanatı 
3. Avrupa da Rönesans  
4. Rönesans sonrasında Avrupa da gelişen sanat akımları 

Ünitelerin içerikleri aşağıda yer almaktadır. 

Ünite 1 

Tarih Öncesi ve İlkçağ Uygarlıkları: Bu dönemde uygarlıklar, yerleşim merkezleri, 
toplumsal yapı, mimari, kabartma sanatları, heykel ve resim sanatları gibi konular ele 
alınacaktır. Konular slayt gösterimi, araştırma, sınıf içi tartışma, analiz etme etkinlikleriyle 
pekiştirilerek öğretilecektir. Amaç, öğrenciyi araştırmaya sevk ederek geçmişte sanatın nasıl 
başladığını, ne gibi şartların varolduğunu, nasıl sorunlar yaşadığını kavratmaktır.  

Ünite 2 

Ortaçağ Sanatı: Bu dönemde mimari, fresk ve mozaikler, roman ve gotik sanatı 
konuları ele alınacaktır. Konular döneme ait mimari, fresk ve mozaik örnekleri, araştırma, 



 
 

slayt gösterimi etkinlikleriyle pekiştirilerek öğretilecektir. Amaç, öğrenciyi araştırmaya sevk 
ederek ortaçağ sanatını kavratmaktır. 

Ünite 3  

Avrupa’da Rönesans: Bu dönemde mimari yapı türlerini, mimari sanatçılarını, resim 
sanatı ve sanatçıları ele alınacaktır. Konular, araştırma, slayt gösterimi, grup çalışması 
etkinlikleriyle pekiştirilerek öğretilecektir. Amaç öğrenciyi araştırmaya sevk ederek Avrupa 
da Rönesans sanatının nasıl oluştuğunu kavratmaktır. 

Ünite4 

Rönesans Sonrasında Avrupa’da Gelişen Sanat Akımları: Bu dönemde mimari, resim 
ve heykel sanatı, bu akımlara ait sanatçılar ve sanat akımları ele alınacaktır. Konular, 
örneklerle, araştırma ve slayt gösterimi etkinlikleriyle pekiştirilerek öğretilecektir. Amaç, 
öğrenciyi araştırmaya sevk etmek ve Rönesans sonrasında Avrupa’da gelişen sanat akımlarını 
kavratmaktır. 

                                                                                                                                                                  
 

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. Plastik Sanatlar Tarihi 
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.  
 



 
 

Plastik Sanatlar Tarihi 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. 

 
Plastik Sanatlar Tarihi dersi öğretim programı, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem 

çözme, karar verme, araştırma, girişimcilik gibi ortak becerilerin yanında, sanat tarihi 
bağlamında eser inceleme ve yorumlama becerisi gibi sanat tarihi eğitimi becerileri 
geliştirmesi bakımından öğrencinin eğitimine önemli katkılar sağlayacaktır.  Bu amaçla, 
geliştirilen Plastik Sanatlar Tarihi 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. PLASTİK SANATLAR TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI  

ÜNİTELER VE SÜRELERİ 
 

Üniteler Kazanım 
Sayıları 

Süre/Ders 
Saati  

Oranı 
(%) 

 
TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 
 

13 17 46 

 
ORTAÇAĞ SANATI 
 

4 7 22 

 
AVRUPA’DA RÖNESANS 
 

4 5 14 

 
RÖNESANS SONRASINDA AVRUPA’ DA GELİŞEN 
SANAT AKIMLARI 
 

5 7 18 

Toplam 26 36 100 
 

 
 



 
 

PLASTİK SANATLAR TARİHİ DERSİ ÜNİTELER VE AÇILIMLARI 
 
 

ÜNİTE 1:TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 
 

1. Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu  
2. İlkçağda Anadolu 
3. Mezopotamya Sanatı 
4. Mısır Sanatı  
5. Yunan Sanatı 
6. Roma Sanatı 

 
ÜNİTE 2:ORTAÇAĞ SANATI 
 

1. Bizans Sanatı 
2. Ortaçağ Avrupa Sanatı ( Roma-Gotik Sanatı ) 

 
ÜNİTE 3:AVRUPA’DA RÖNESANS 
 

1. Rönesans Mimarisi 
2. Rönesans Resim Sanatı 

 
ÜNİTE 4:RÖNESANS SONRASINDA AVRUPA’DA GELİŞEN SANAT AKIMLARI 
 

1. Maniyerizm ve Barok Sanatı 
2. 19.yy. ve Sonrası Sanat Akımları                    

 
 
 
 
 
 
 

9. ORTAÖĞRETİM ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PLASTİK 
SANATLAR TARİHİ DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI 

 
 

 
SINIFI 

 
A4 B5 

9 8–10 10–12 

 
 



 
 

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. 

 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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T
A

R
İH

 Ö
N

C
E

Sİ
 V

E
 İL

K
 Ç

A
Ğ

 U
Y

G
A

R
L

IK
L

A
R

I  
Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 
 
1. Tarih öncesi çağlara ait 

yerleşim merkezlerinin 
biçimsel yapısını tanır. 

 
2. Anadolu’daki tarih öncesi 

çağlarda toplumsal 
gelişimin sanat eserlerine 
etkisini belirler. 

 
3. Anadolu’da tarih öncesi 

çağlara ait yerleşim 
merkezlerinin temel 
özelliklerini belirler. 

 
 

 
 Tarih öncesi çağlarda değişik kültürlerden 

seçilen yerleşim merkezlerinin yapılarına yönelik 
resimler incelenir (1. kazanım).                                 
 

 /  Anadolu’daki tarih öncesi çağlarda 
toplumsal gelişimin sanata etkileri araştırılır (2. 
kazanım). 
 

 Öğrenciler arasında gruplama yapılarak 
yerleşim merkezleri arasındaki farklar, benzerlikler 
ve ortak özellikler analiz edilir (3. kazanım). 
 

 

 

 

 
 [!] Höyük, Megaron, Dehliz, İdol kavramları 
vurgulanır 
 

 Tarih dersi ile ilişkilendirilir. 
 
[!]  Bu dönemde yazının bulunmasıyla 
toplumsal yaşamdaki değişimler vurgulanır 
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4. Anadolu da ilkçağda 
kurulan uygarlıkları tanır. 
 
 
5. Anadolu da ilkçağda 
kurulan uygarlıkların mimari 
ve resimsel özelliklerini tanır.
 
 
 
 
 

 
 

 İlkçağda Anadolu da kurulan uygarlıklar 
şema çizilerek incelenir (4. kazanım). 
 
 

  Döneme özgü mimari ve resimsel 
özellikleri kapsayan slayt gösterimi yapılır (5. 
kazanım). 
 
 
 

 
 
[!] Hitit-Lidya-Frigya-Urartu uygarlıkları vurgulanır. 
(4. kazanım) 
 
[!] Yerleşim merkezlerinden elde edilen buluntular ve 
genel özellikler açıklanır, varsa örnek resimler 
gösterilir. (İvriz kaya kabartmaları, yazılı kaya açık 
hava tapınağı, bakır heykeller, Boğazköy giriş 
kapıları, tapınak resimleri) (5. kazanım) 
 
 [!] Sfenks, Potern, Orthostat, Rölyef, F igür 
kavramları vurgulanır. 
 
[!]Görsel ve işitsel materyallerden yaralanılır (5. 
kazanım)  
 

Anadolu medeniyetleri müzesine araştırma, 
inceleme gezisi düzenlenir. 
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6. Sümer mimarisini tanır. 

 
7. Sümer heykel ve kabartma 
sanatını tanır. 

 

8. Mısır mimarisini tanır. 

 

9. Mısır heykel ve kabartma 
sanatını tanır. 

 
 
 
 
  

 

 Sümerlerin yaşamıyla ilgili olayları açıklayan 
çeşitli yazı ve efsanelerden bölümler okunur. Slayt 
gösterimi yapılır (6. kazanım). 

 

 Sümer heykel ve kabartma sanatı resim ve 
slaytlar üzerinde incelenir (7. kazanım). 

 

  /   Öğrencilerden Mısırlıların yaşamı ile ilgili 
çeşitli kaynaklardan araştırma yapmaları istenir 

(8. kazanım). 

 

  Mısır heykel ve kabartma sanatı resim ve 
slaytlar üzerinde incelenir (9. kazanım). 

 
[!] Mezopotamya bölgesinin coğrafi ve tarihi 
açıdan değeri vurgulanır (6. kazanım). 
   
[!] Bu dönemde ikonların önemi vurgulanır.      
(7. kazanım). 
 
[!] Mısırın tarihi ve coğrafi açıdan değeri 
vurgulanır (8. kazanım). 
 
[!] Mısır heykel resim sanatındaki frontal 
duruş vurgulanır (9. kazanım). 
 
[!] Ziggurat, Kemer, Kubbe, Tonoz, İkon, 
Mastaba, Pramit, Obelisk, Sütun kavramları 
vurgulanır. 
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10. Yunan mimarisini tanır. 

 
11. Yunan heykel ve kabartma 
sanatını tanır. 

 

12. Roma sanatında mimariyi 
tanır. 

 
13. Roma heykel ve kabartma 
sanatını tanır. 

 
 

 

 Yunan sanatındaki nizamlar resim ve 
slaytlar üzerinde incelenir (10. kazanım). 
 

  Öğrenciler arasında gruplama yapılarak 
Yunan heykel sanatındaki üç dönem 
arasındaki ortak özellikler analiz edilir (11. 
kazanım). 
 

 /  Öğrencilerden Roma sanatındaki 
mimari yapı türlerini araştırmaları istenir 
(12. kazanım). 
 

 Roma heykel sanatı örnekleri slaytlarla 
gösterilir (13. kazanım). 
 

 
Ankara devlet resim ve heykel müzesine araştırma 

ve inceleme gezisi düzenlenir. 
 Sanat tarihi öğretmeni ile işbirliği yapılır. 

[!] Mimarideki yapı türleri vurgulanır (10. kazanım). 
[!] Yunan heykel sanatının Arkaik, Klasik ve 
Helenistik dönem olmak üzere üç aşamada geliştiğine 
dikkat çekilir (11. kazanım). 
[!] Dor, İyon, Korint, Megaron kavramları vurgulanır. 
[!] Heykellerde görülen üsluplar karşılaştırılır.                 
(12. kazanım). 
[!] Kubbe, Tonoz, Kemer kavramları vurgulanır       
(13. kazanım). 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sabır, disiplin, motivasyon 
ve sorumluluk, dayanışma, paylaşma, estetik 
değerlerine ulaşması beklenir. 
[!] Bu ünitenin sonunda öğrencilerin, eser inceleme ve 
yorumlama becerisi kazanması beklenir. 

 Bu ünite ile ilgili olarak ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarında, öz değerlendirme ve gözlem 
formlarından yararlanılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 
  
1.Anadolu da Bizans sanatına 
dair mimari tiplerini tanır. 

 
2. Bizans dönemi fresk ve 
mozaiklerini tanır. 

 
3. Ortaçağda Avrupa da 
gelişen Roman sanatının 
özelliklerini belirler. 

 
4. Ortaçağda Avrupa da 
gelişen Gotik sanatının 
özelliklerini belirler. 

 

  İstanbul da ki Bizans dönemi mimari tipleri  
(eserleri ) örneklerle incelenir (1. kazanım). 
 

 Öğrencilere fresko ve mozaik tekniğinde 
yapılmış resim örnekleri incelettirilir (2. kazanım). 
 

 /  Öğrencilerden Ortaçağ Avrupa’sında dini 
inanışları araştırmaları istenir (3. kazanım). 
 

   Roman sanatına ait örnekler slaytlarla gösterilir 
(3. kazanım). 
 

 Gotik sanatına ait özellikler slaytlarla gösterilir 
(4. kazanım). 
 

 

 

[!] İstanbul un Bizans devletinin başkenti 
olduğu vurgulanır (1. kazanım). 

 

[!] Bu dönemde dinsel faktörlerin 
vurgulandığına dikkat çekilir (3. kazanım). 

 

[!] Fresk, Mozaik, Bazilika, Nef, Revak, 
Katedral, Portal kavramları vurgulanır. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sabır, disiplin, 
motivasyon, estetik, özgüven, sorumluluk 
değerlerine ulaşması beklenir. 
 
[!] Bu ünitenin sonunda öğrencilerin, eser 
inceleme ve yorumlama becerisi kazanması 
beklenir. 

 
 Bu ünite ile ilgili olarak ölçme ve 

değerlendirme çalışmalarında, gözlem 
formundan yararlanılabilir. 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 
 
1. Rönesans mimarisinde yapı 
türlerini belirler. 

 
2.Rönesans mimari sanatçılarını 
tanır. 

 
3. Rönesans resim sanatının 
genel özelliklerini açıklar. 

 
4. Rönesans resim sanatının 
sanatçılarını tanır. 

  

 

 /  Öğrencilerden Rönesans mimarisinde yapı 
türlerini araştırmaları istenir (1. kazanım). 
 

  Rönesans dönemi mimarları ve eserleri ile 
ilgili slayt gösterimi yapılır (2. kazanım). 
 

  Rönesans resim sanatındaki eserler ve 
özellikleri grup çalışması ile analiz edilir (3. 
kazanım ). 
 

 /  Öğrencilerden dönem sanatçılarını 
araştırmaları istenir ( 4. kazanım  ). 
 

 
 

 

 
[!] Hümanist düşüncenin Rönesans ın 
gelişmesinde ki önemi vurgulanır. 
 
[!] Rönesans dönemi mimarlarının üslupları 
vurgulanır (2.kazanım). 
 
[!] Rönesans döneminin önemli temsilcileri 
vurgulanır. 
 
[!] Hümanizm, Rönesans kavramları 
vurgulanır. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sabır, disiplin, 
motivasyon, dayanışma, estetik, paylaşma, 
sorumluluk değerlerine ulaşması beklenir. 
 
[!] Bu ünitenin sonunda öğrencilerin, eser 
inceleme ve yorumlama becerisi kazanması 
beklenir. 
 

 Bu ünite ile ilgili olarak ölçme ve 
değerlendirme çalışmalarında, öz 
değerlendirme, grup değerlendirme ve gözlem 
formlarından yararlanılabilir. 
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 Sınıf-okul içi etkinlik     Okul dışı etkinlik        Diğer derslerle ilişkilendirme    [!] Uyarı 
İnceleme gezisi     Ölçme ve Değerlendirme     

 

 

ÜNİTE KAZANIMLAR ÖRNEK ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 
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Bu üniteyi tamamlayan 
öğrenciler; 
 
1. Maniyerizm akımının 
mimari, resim ve heykel 
sanatına etkilerini belirler. 

 
2. Maniyerizm akımı 
sanatçılarını tanır. 

 
3. Barok dönemin mimari 
resim ve heykel sanatına 
etkilerini belirler. 

4.Barok dönemi sanatçılarını 
tanır. 

5.19.yy. ve sonrası sanat 
akımlarını tanır. 

 

 Maniyerizm akımına ait mimari, resim ve 
heykel sanatına ait örnekler incelenir (1. kazanım).

 

 /  Öğrenciler tarafından dönemin sanatçıları 
araştırılır (2. kazanım). 
 

 Barok dönemine ait mimari, resim ve heykel 
sanatına ait örnekler incelenir (3. kazanım). 
 

 /  Öğrenciler tarafından dönemin sanatçıları 
araştırılır (4. kazanım). 
 
 

  Akımlar ile ilgili özellikler açıklanır, akımlara 
bağlı sanatçılar ve özellikleri slaytlarla incelenir 
(5. kazanım). 
 
 

 
[!]  Akımlar arasındaki benzerlikler 
vurgulanır. 
 
[!] Neoklasik, Romantizm, Realizm, 
Empresyonizm, Fovizm, Kübizm, Futurizm, 
Expresyonizm, Soyut resim, Metafizik, 
Dadaizm, Sürrealizm, Popart kavramları 
vurgulanır. 
 

Ankara devlet resim ve heykel müzesine 
araştırma ve inceleme gezisi düzenlenir. 
 
[!] Bu ünite ile öğrencilerin sabır, disiplin, 
motivasyon, özgüven, estetik, sorumluluk 
değerlerine ulaşması beklenir. 
 
[!] Bu ünitenin sonunda öğrencilerin, eser 
inceleme ve yorumlama becerisi kazanması 
beklenir. 
 

  Bu ünite ile ilgili olarak ölçme ve 
değerlendirme çalışmalarında, öz 
değerlendirme ve gözlem formlarından 
yararlanılabilir. 
 
 



 
 

ETKİNLİK 

ÖRNEĞİ 
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 DERS        : Plastik Sanatlar Tarihi 
 SINIF        : 9. Sınıf 
 YAKLAŞIK SÜRE       : 45’ + 45’ 
ÖĞRENME ALANI     : Ortaçağ Sanatı 

    TEMEL BECERİLER:  Eser inceleme ve yorumlama  
     KAZANIMLAR           :                                                               

 3. Ortaçağda Avrupa da gelişen Roman sanatının özelliklerini belirler. 

 4. Ortaçağda Avrupa da gelişen Gotik sanatının özelliklerini belirler. 
MATERYALLER         : Örnek resimler,slaytlar 
KAYNAK                       : Sezer Tansuğ “Resim Sanatının Tarihi”, okul kütüphanesi, slayt örnekleri 

 
 

 

  

 Aşağıda verilen örnek sorular doğrultusunda öğrenciler bireysel düşünürler. Devamında 

aralarında dörder kişilik gruplar oluşturulup, grup olarak tartışmaları sağlanır. Sorular öğrencilere 

iletilirken o soruyla ilgili görsel materyaller tepegöz ile sınıfa yansıtılır.  Grupların belirlediği sonuçlar 

sınıfta sunulur. Ortak sonuçlar listelenir. 

 

 1. Ortaçağda Avrupa’da gelişen roman ve gotik sanatının özelliklerini karşılaştırınız (resim  

 sanatı). 

 2. Roman ve gotik sanatına ait yapıların hangi ülkelerde yer aldığını belirtiniz. 

 3. Ortaçağ Avrupa’sında dini inanışlar sanatı nasıl etkilemiştir? 

  

 

  

 

 

 Öğrencileri yapılan çalışma sonucunda değerlendirmek amacıyla aşağıdaki formdan 

yararlanılabilir. 

 

 

ADI: ORTAÇAĞ SANATI 

SÜREÇ 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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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