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2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRTİM YILI  

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

LİSE-MÜZİK DERSİ ÇALIŞTAY İL RAPORUDUR 

a. Dersin öğretiminde uygulanan etkili öğretim yöntem ve teknikler, uygulamalar, tavsiyeler: 

    Bu maddeye göre yöntem ve tekniklerin etkili bir şekilde uygulanması, hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi 

için haftada 1 saat olan ders saatinin yetersiz olduğu görüşüldü. 

    Okullarda okul yönetimlerinin seçmeli ders saatlerini kendi inisiyatiflerine göre ayarladıkları konuşuldu, 

buna göre müzik derslerinin de seçmeli ders olarak konulmasının gerekliliği belirtildi. 

    Okullarda uygulanan ortak sınavların zaten haftada 1 saat olan müzik dersine denk getirilmemesi 

gerektiği belirtildi. 

     İlkokullarda müzik, resim ve beden eğitimi branşlarının mutlaka derslere girmesi gerektiği, öğrencilerin 

liselere temel bilgileri öğrenerek gelmelerinin liseye katkısı olacağı belirtildi. 

     İlkokul, ortaokul ve liselerdeki müzik dersi öğretim programının yeniden değerlendirilmesi, düzenlenmesi 

ve ders kitabı hazırlanması gerektiği belirtildi. 

     Derslerde uygulanan yöntem-tekniklerden, gösterip-yaptırma yöntemi ders saatinin 1 saat olması 

nedeniyle daha faydalı olduğu konuşuldu. Yine ders saatinin azlığı nedeniyle diğer yöntemlere çok fazla 

başvurulamadığı belirtildi. 

b. Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içeriklerle ilgili 

görüşler: 

    EBA ve içeriklerinin kullanımı ile ilgili; EBA’da müzik dersiyle ilgili çok az dokümanın bulunduğu bu 

nedenle çok etkili biçimde kullanılamadığı belirtildi. EBA’ya müzik dersiyle ilgili daha profesyonel verilerin 

yüklenilmesi gerektiği görüşüldü. 

   Akıllı tahtaların kullanımında okullarda internet bağlantılarının sıkıntılı olması nedeniyle zorluk yaşandığı 

belirtildi. 

   Çoğu okulda müzik odalarının bulunmadığı belirtildi. Müzik derslerinin verimli işlenebilmesi için gerekli 

materyallerin bulunacağı (enstrüman, notalar vs.) müzik odalarının mutlaka olması gerektiği görüşüldü. 
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Çoğu okulda bu tür eksikliklerin çokça bulunduğu, öğretmenlerin tamamen kendi çabalarıyla bir şeyler 

yapmaya çalıştıkları belirtildi. 

   Ders materyalleri ve teknolojik destek doğrultusunda okullarımızın eksik olduğu, bu durumlarla ilgili okul 

idarelerinin tedbirlerini almaları gerektiği belirtildi. 

c. Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 

    Sosyal Etkinlik derslerinin sosyal etkinlikleri yürütebilecek alan öğretmenlerine verilmesi gerektiği 

görüşüldü. 

    Müzik öğretmenlerinden program hazırlamaları isteniyor ancak bu etkinliklerin hazırlanması için gerekli 

bir zaman aralığı bulunmuyor. Egzersiz yapıldığı zamansa, öğrencilerin okul dışı zamanlarda çalışılacağı için 

servisle eve giden öğrenciler vs. sıkıntılar yaşanıyor. Öğle tatillerinde de egzersiz çalışması yapılması yasak 

olduğu için bu çalışmalara zaman kalmıyor. Bu tür sosyal etkinliklerin yapılabilmesi için ayrı bir ders saatinin 

bulunması gerektiği görüşüldü. Yapılmak istenen egzersiz çalışmalarının okul idareleri veya başka nedenlerle 

iptalinin olmaması gerektiği konuşuldu. 

  Valilikçe düzenlenen ve her yıl Güzel Sanatlar Lisesi’ne verilen kutlama programının kısa sürede 

hazırlanmasının istenmesinin okulun eğitim-öğretimini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Öğretmenlerden 

oluşan bir koronun oluşturulmasının ve bu etkinlikte bu koronun yer almasının daha uygun olacağı belirtildi. 

 Okullardaki sanatsal faaliyetlerin yapılmasında okul idarelerinin öğretmenleri desteklemesi gerektiği, maddi 

olarak bu etkinliklere destek verilmesi gerektiği belirtildi. 

 Öğrencilere müziği tanıtmak ve sevdirmek amaçlı il içerisinde faaliyet gösteren (opera, üniversite 

etkinlikleri vs.) kurumlara geziler düzenlenmesinin faydalı olacağı belirtildi. 

d. Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarını artırılmasıyla ilgili görüşler: 

     Özellikle meslek liselerinde sınıf yönetiminde sıkıntılar yaşandığı, öğrencilerin derse ilgisiz olduğu bu 

durumun ilçe okullarda daha az olduğu belirtildi. 

     Yaş gruplarına ve kültürel farklılıklara göre farklı davranışlar ve farklı yöntemler sergilenerek başarının 

artırılabileceği belirtildi. 

     Ortaokul kurumlarında müzik derslerinin daha verimli olduğu, öğrencilerin daha istekle derse katıldıkları 

ancak liseye gelince öğrencilerin derse ilgisizliklerinden dolayı derslerin azami düzeyde işlendiği belirtildi. 

    Okullarda özel durumları olan, davranış problemi yaşayan, psikolojik sıkıntıları olan vs. öğrencilerin sosyal 

etkinliklerde görevlendirilmesinin öğrencilerin kazanılması yönünde oldukça etkili olduğu belirtildi. 

e. Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler: 

Haftalık ders saati 1 saat olan müzik dersi için 4 ayrı not verilmesi ve bu notlarla ilgili çok fazla evrak işi 

olduğu belirtildi. 

   Ölçme ve değerlendirme ile ilgili, değerlendirmelerin çoğunlukla uygulama şeklinde yapıldığı istenildiği 

takdirde yazılı uygulama yapılabileceği belirtildi.  
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f. Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar: 

     Özel eğitim alan öğrencilerin eğitilebilmeleri ile ilgili biz müzik öğretmenlerinin aldıkları bir eğitim 

bulunmadığı, bu konuyla ilgili müzik öğretmenlerine hizmet içi eğitim kapsamında eğitim programları 

düzenlenmesinin faydalı olabileceği belirtildi. 

    Engelli öğrencilere yönelik öğrencileri kendini değerli hissettirmek, toplumda kendilerini eksik 

hissetmemelerini sağlamak amacıyla etkinliklere yöneltilmeleri gerektiği konuşuldu. 

    Kaynaştırma öğrencileri için de onları diğer öğrencilerin arasında kendilerini başarılı hissedecekleri 

ortamlar yaratıp onların başarı duygusunun tattırılması gerektiği konuşuldu. Öğrencileri halk oyunlarına, 

sosyal faaliyetlere yönlendirmenin, onlara arkadaşlar arasında sıkı bir dostluk kurmaları yönünden de etkili 

olacağı belirtildi. 

    Velilerin BEP konusunda bilgilendirilmesi gerektiği, bu durumun olumsuz bir durum olmadığının velilere 

açıklanması gerektiği belirtildi. 

 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. iyi örnek çalışmalar, 

okuma-yazma, okuma alışkanlığı, matematik becerileri geliştirme, kültür-sanat sportif örnek çalışmalar: 

    Sosyal kulüplerin liselerde sağlıklı çalışmadığı, öğrencilerin bu konuda yeterli çaba harcamadıkları 

belirtildi. 

h. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili görüşler: 

       Öğretmenler için müzik teknolojileriyle ilgili ( ses tesisatı vb.)  hizmet içi eğitim kapsamında çalışmalar 

yapılmasının faydalı olacağı belirtildi. 

  Her okulda mesleki gelişimin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için okullara piyano temini ve okullarda 

müzik odalarının düzenlenmesi gerektiği belirtildi. 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Lise-Müzik Branşı Öğretmeninin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 
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