
 

Sayfa 1 / 3 
 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSE-GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

 a.Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili Görüşler. 

 Görsel sanatlar dersinin işlenişinde en çok verim alınan yöntem uygulama yöntemidir. Bunun yanı 

sıra gösterip-yaptırma, anlatıp yaptırma, inceleme araştırma, etkileşimli tahta gibi yöntemlerde dersin 

işlenişinde kullanılmaktadır. Derslerde grup çalışmalarının yapılmasından da yarar sağlandığı 

görülmüştür. 

       9. sınıflarda bazı konularda bulmaca yaptırılması, perspektif konusunun somut örneklerle işlenmesi, 

10. Sınıflarda desen çalışmalarının canlı modelden yaptırılması, 11. Ve 12. Sınıflarda sanat akımları 

konusunun grup çalışması olarak araştırma-inceleme yöntem ve tekniğini kullanarak öğrencilere sunum 

yapması şeklinde işlenmesi uygun olduğu vurgulanmıştır. 

 

 b. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve 

İçeriklerle İlgili Görüşler. 

 Sınıflarda materyallerin amacına uygun kullanılamadığı bunun sebebinin de işlik, atölye yetersizliği, 

akıllı tahta, ders saati yetersizliği, EBA içeriklerinin yetersizliği, okul imkânlarının yetersizliği olduğu 

Çalıştaya katılan tüm öğretmenler tarafından belirtiliştir. 

 Okullarda atölye ortamının şart olduğu, bu dersliklerin açılmasının öğrencilerin derse ilgisini ve 

başarısını olumlu etkileyeceği belirtilmiştir. 

c. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili Görüşler. 

 Çevre okullarda düzenlenen sergilere öğrenci, öğretmenlerin ve velilerin katılımlarının 

sağlanmasının yanı sıra sene sonu sergilerinin açılması konusuna hassasiyet gösterilmesi belirtilmiştir. 

Jüri üyelerinin daha hassas olması ve yarışma konularının çocuklarının seviyesine uygun her sene aynı 

konuları içermemesinin öğrenciler üzerinde olumlu etki yapacağı önerilmiştir. Resim yarışmalarının 

zorunlu değil öğrencinin isteğine bağlı bırakılması gerektiği, TÜBİTAK proje yarışmaları, Yılsonu 

sergileri ve Müze ziyaretleri yapılmasının önemi vurgulamışlardır. 

 Yapılan sergilerde okullara davetiye ve duyuru yapıldığı halde sadece okul yönetiminde bulunan 

idarecilerin bireysel olarak katıldıkları görülmüştür, diğer okullardaki görsel sanatlar öğretmenleri ve 

öğrencilerinin de katılmalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 
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d. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Arttırılması ile İlgili 

Görüşler. 

 Öğrencilerle iletişimde yaşanılan sorunlar okulda oluşturulacak rehberlik kurulu ve ile yapılacak 

görüşmelerle çözülebileceği Okulda akademik başarının artırılabilmesi için öğrencilerin ilgi yetenek 

alanlarına göre ayrılması ve ders saatinin programa uygun olarak artırılması gerekmektedir. İlgi ve 

yeteneği olan bireyin odaklanma, çözüm üretme ve başarıyı hedefleme olasılığı daha yüksek olacaktır. 

Okullarda bulunan yetenekli öğrencilerin katıldıkları yarışmalardan aldıkları dereceler okul 

performansına yansıyıp sınavlarda puan olarak eklendiğinde okul seçimi hedef belirlemede daha etkili 

olacağı, İmkânları yetersiz olan öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanatsal 

etkinliklerin ve müzelerin gezdirilmesi, güzel sanatlar lisesi sınavlarının ücretsiz olup yurt imkânının 

sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Her okulda zorunlu olarak fiziki imkânları iyi sanatsal materyal ve 

kaynaklarla donanımlı atölye kurulmasının gerekliliği kanısında ortak mutabakat sağlandığı 

görülmektedir.       Koridorlarda görsel sanatlar dersinin aktivitesini tanıtacak aktif panoların yer alması 

gerekliliği öğretmenlerin ortak görüşü olarak sunulmuştur. 

e.  Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler. 

 Derse hazırlık, ders süresini etkili kullanma, işini tamamlama ve estetik yaklaşım gibi dallarda 

puanlama yapılmasının, müfredatta yer alan değerlendirme örneği için ders süresinin yetmediği, koşullara 

göre bu ölçeği kendilerince revize edildiği, Öğrencileri yetenek kaygısıyla değerlendirmediğini, aslında 

bu tür derslerin notla değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Öğrenciyi yönlendirmede sorun 

olduğunu, Sistemde bir sıkıntı olmadığını, sıkıntıların çocuğa yansıyan ve sürecin takibinden 

kaynaklandığını belirtilmiştir. 

 Ölçek konusunda performans değerlendirmenin yanı sıra öğrencilerin ürün dosyaları ve sınıf içi aktif 

katılımları ile beraber derste kullanılan malzemeye verdiği önemle birlikte bir ürün dosyası, iki 

performans değerlendirme yapılması, performans amaçlı bir ders olması nedeni ile performans ödevi 

verilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

f. Dezavantajlı Öğrenciler ile İlgili Örnek Çalışmalar. 

 Dezavantajlı öğrencilerle ilgili örnek çalışmalar yapılırken bu öğrencilerimizin katılımını sağlamada 

RAM ile görüşülerek velilerle işbirliği içerisinde çalışmaların yapılması konusunda ön değerlendirmede 

bulunmak gerektiği, Velilere sanat eğitiminin çocuklar üzerindeki öneminin açıklanmasının sağlanması 

vurgulanmıştır. Kaynaştırma öğrencilerinin beceri geliştirmesi hususunda devamlılık konusunda 

kalıcılığın sağlanması hususunda ortak düşünceye varıldığı, engelli öğrencilere yönelik çalışmalarda 

engel düzeyine göre öğrenciyi üzmeyecek, engeli hatırlatmayacak şekilde çalışma yöntemleri belirlenerek 

çalışmalar verilebileceği, materyal ve tekniklerin ona uygun seçilebileceği, Kaynaştırma öğrencilerinin 

çoğunlukla yönergeler konusunda çok da zorlanmadıkları belirtilmiştir.  

g. Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Sağlıklı 

Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariyer Günleri, Meslek Tanıtımı 

vb. İyi Örnek Çalışmalar, Okuma ve Yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik Becerileri Geliştirme, 

Kültür ve Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar. 

 Okullarda kulüplerin olduğunu ve bu kulüplerde gündem içinde yer alan birçok temanın ele 

alındığını, hijyen eğitimleri, yöneltme, kariyer, meslek tanıtımı, vs rehberlik çalışmalarında da yapıldığı 

vurgulanmış, tuvalet kapılarına temizlik ve hijyen adına nelerin yapılması gerektiğini anlatan görsel 

içerikler uygulanmasının öğrenciler üzerinde olumlu etki yapacağı belirtilmiştir. 
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 Serbest zaman öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti, değerler eğitimi, hijyen, sağlıklı beslenme, doğa 

eğitimi, veli ziyareti, aile eğitimi, kariyer günleri, meslek tanıtımı gibi konularda örnek teşkil eden 

Türkiye de önemli projelerin tüm okullarda harekete geçirilmesi vurgulanmıştır. 

 Güzel Sanatlar Lisesine öğrenci yöneltmek istenmesine rağmen Samsun GSAL pansiyonu olmaması 

sebebi ile ilçelerden öğrenci yönlendirilemediği belirtilmiş olup, yakın illerde pansiyon olmasına rağmen 

ailelerin de çocuklarını bu illere göndermek istemedikleri belirtilmiştir. 

h. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimiyle İlgili Görüşler. 

  Meslektaşlarımız kendilerini yetiştirmeleri gerektiği, alanlarındaki bilgilerini güncel tutmaları ve 

geliştirmeleri gerektiği, meslek olarak genç kuşakla çalışmak zorunda kaldıklarını, kendini 

yetiştiremeyen, geliştiremeyen öğretmenlerin öğrencileriyle kuşak çatışması yaşayacağını ve onların 

çağına ilişkin kodları çözmekte zorlanacağı belirtilmiştir. Bu sebepten dolayı yaz aylarında 

Öğretmenlerimize kendi alanlarıyla ilgili mesleki kurslar açılarak bilgilerinin güncellenmesinin 

sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 

 Sanatsal yayınların okullarımızda aktif bir şekilde kullanılması, Diğer bir taraftan önemli sanat 

insanları ile söyleşiler düzenlenmesinin faydalı olacağı vurgulanmıştır. 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve 

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Görsel Sanatlar Branşı Öğretmenlerinin çalışma 

raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

 

                                                                                                    Necmeddin DEMİR 

                                                                                Taflan Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                                                                                            Raportör 

 


