
 

Sayfa 1 / 7 
 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI-SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ORTAOKUL-GÖRSEL SANATLAR DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili 

Görüşler 

Öğretim Programındaki Amaç Ve Kazanımların kazandırılmasında büyük başarı elde edilen 

yöntem ve teknikler, uygulamalar, tavsiyeler. (sınıf/ünite veya konu düzeyinde 

örneklendirilerek)Uygulanan Yöntem ve Tekniklerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Bireysel 

Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme örnek çalışmaları 

Sorunların Tespit Edilmesi 

1. Gözlem tekniğinin önemi 

2. Öğrencide yaratıcılık 

3. Ders programı hazırlanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre hareket edilmesi 

4.Derste kullanılan yöntem ve tekniklerin etkili olup olmaması 

5. Öğrencilerin malzeme tedarik etmede sıkıntı yaşaması 

6. TEOG sınavı nedeniyle 8. Sınıflarda öğrencilerin derse önem vermemeleri 

Çözüm Önerileri 

1.Öğrenciler sanal ortamda hayal etmeyi unuttukları için tekrar hayal etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.  

Eğitim fakülteleri psikoloji bölümlerinden destek alarak çocuklara tekrar hayal etmeyi öğretmenin 

yolunun bulunması sağlanmalı. 

2. Anasınıfından itibaren yaratıcılık için etkinlikler geliştirilmesi, öğrencilerin hayal güçlerini 

geliştirecek görseller ve videolar izlettirilmeli. 

3.Öğrencilere yaşlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun ders içerikleri hazırlanması 

4. Öğrencilere gözlem teknikleri ile ilgili rehberlik yaprak bu kabiliyetlerinin gelişmesi sağlanmalı. 

5.Daha düşük bütçeyle etkinlikler hazırlanması 
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6. Veli ve çevrenin derse karşı farkındalığını sağlamak için seminer, toplantı, tanıtım faaliyetleri 

düzenlenmeli. 

B) Dersin öğretiminde Kullanılan etkili materyaller ile Teknoloji ve teknolojik alt 

yapı ve içeriklerle ilgili görüşler  

 

  Dersin öğretiminde kullanılan etkili ders materyalleri ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içerikler EBA ve içeriklerin kullanımı ve verim alınan portaller veya içeriklerin 

paylaşılması(Öğretmen ve Öğrenci için) 

 

Sorunların Tespit Edilmesi 

1.Atölye ders saatlerinin az olması  

2.Sınıf mevcutlarının atölye ortamına uygun olmaması 

3. Görsel Sanatlar dersine yönelik eba ortamında materyal  ve doküman bulunamaması 

Çözüm Önerileri 

1.Atölye ders saatinin arttırılması 

2. Sınıfın ikiye bölünmesi ve ya sınıf mevcudunun azaltılması 

3. Eba ortamına ders ile ilgili materyallerin yüklenmesi ve öğretmenlerin bu ortama etkinlikleri veya 

uyguladıkları farklı yöntem ve tekniklerle yada dokümanlarıyla katkı sağlamaları yönünde teşvikler 

yapılmalı 

C) Derse katkı sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel ve Sportif Etkinliklerle 

İlgili Görüşler 

  Dersle ilgili yapılabilecek ve başarı sağlanan Sosyal-Kültürel, sportif(Gezi, Deney, İnceleme, 

Yarışma vb.) Faaliyetler 

  Sosyal, Kültürel ve sportif Faaliyetlerin Uygulanmasında yaşanılan sorunlar ve çözüm 

önerileri: 

Sorunların Tespit Edilmesi 

1. Öğrencilerin derse karşı ilgilerinin az olması 

2. Konuların kendini tekrar etmesi 

3. Yarışmalara yeterince ilgi gösterilmemesi 

4. İlde düzenlenen etkinliklere yeterince katılım sağlanmaması 

5. Çalışma ve konuların yılsonu sergisi için depolanma problemi 

6.Okul dışı kültürel faaliyetlerde sürenin yetersiz olduğu  
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Çözüm Önerileri 

1. Etkinliklerinders öğretmenlerinin rehberliğinde daha özgün olmaları sağlanmalı. 

2. Notların değerlendirilmesinde süreç değerlendirilmesinin ön plana alınmalı. 

3. Görsel Sanatlar dersine yönelik yapılan yarışma ve sergi sayıları arttırılmalı ve bunlara katılım ve 

ziyaretlerin olması sağlanmalı. 

4. Yapılan yarışmalar ve sergilerdeki eserler sadece somut ürün olarak değil yaratıcı etkinliklerde 

dahil edilmeli 

5.Öğrenci eserlerinin saklanabilmesi için her okulda bir görsel sanatlar depolama ve sergi salonu 

sağlanmalı. Bu imkanları bakanlık desteğiyle sağlanmalı. 

6.Sanal geziler yaptırılması 

 

D) Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılmasıyla İlgili Görüşler  

Öğrencilerle İletişimde Yaşanılan Sorunlar, Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri: 

Akademik Başarının artırılması yönünde yapılan başarılı çalışma yöntemleri, 

Örnek Atölye ve Laboratuvar Örnek Uygulamaları, örnek sınıf, koridor uygulamaları 

Sınıf Yönetiminde Yaşanılan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri 

Davranış Problemleri ve örnek çözümler 

Sorunların Tespit Edilmesi 

1.Görsel Sanatlar dersinin notunun önemsenmemesi 

2. Kılavuz kitaplarının güncellenmesi 

3. Derste önceden yapılmış örneklerin gösterilmesinin öğrencilerin hayal güçlerine olumlu ya da 

olumsuz etkileri 

4. Dersteki etkinlik sürelerinin uygun dağıtılamaması 

 

Çözüm Önerileri 

1.Görsel Sanatlar ders notunun önemini anlatacak rehberlik çalışmaları yapılmalı 

2.Mevcut sürenin işlem basamaklarına dengeli dağıtılmalı 

3.Örneklerin daha bilimsel hale getirilmesi 

4.Ders saatlerinin arttırılarak etkinlik sürelerinin uzatılası 
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E) Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler  

 

            Ölçme ve Değerlendirme Araç Seçimi ve Geliştirme, Uygulama ve Dönüt Sağlama, 

           Ölçme ve Değerlendirmede kullanılan etkili veya alternatif araç, yöntem ve teknikler(sınıf, 

ünite, konu vb. belirtilerek) 

Ders dışı hazırlık, performans ve proje görevleri ile ilgili görüşler, örnek iyi uygulamalar 

Sorunların Tespit Edilmesi 

1.Dersin notla değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntılar 

2.Öğretmenlerin not vermek için oluşturulan çizelge ve kriterlerde farklılıklar 

 

Çözüm Önerileri 

1. Çizelgeler hazırlanırken çevresel faktörler ve bireysel farklılıklar dikkate alınarak esnek bir 

şekilde hazırlanması. 

2. Öğretmenler kılavuz kitapta belirtilen değerlendirme ölçeklerini kullanmak zorunda gibi 

hissetmemeli  

2015/2016 İyi Örnek Uygulamaları 

Hasköy Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Songül ALP ; değişik kültürlerin canlandırılması ve 

insanların kendi kültürlerine sahip çıkma ve gurur duymasını hedefliyor…’’sonuç tahminimizden 

çok ilgi gördü .. müzeyi ayaklarına getirmek hem öğrencilerin hem velide olumlu etki 

yaptı…Samsun’un simgelerinden biri olan amazon kadını figürünü ,atık mal. Kullanarak öğrencimiz 

oluşturdu’’… 
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Atık malzemelerle üç boyutlu resim çalışması yaptırıldı… İmkanları sınırlı olan okullarda ellerindeki 

atık malz önce biriktirilip sonra görsel şova dönüştürüldü. Velilerden ve öğrencilerden büyük ilgi 

gördü. 

 

Mlz : Atık ; strafor, renkli kağıtlar,eski vazo, kürdan..vb. 
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Emrullah efendi Ortaokulu öğretmeni Süleyman Kozan ve Dereler Ortaokulu öğretmeni Z.Gülay 

civelek te Konuları ;kendilerine göre, doğaçlama yorumladıkları şarkılarla ve danslarla 

anlattıklarını ve daha kolay anladıklarını söylediler…Öğrencilerin derse daha istekli katıldıkları 

,daha başarılı olduklarını belirttiler. 

F) Dezavantajlı Öğrenciler ile ilgili Örnek Çalışmalar  

  Özel Eğitim Öğrencilere yönelik örnek çalışmalar(İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Materyal, 

Eğitim Ortamı vb.) 

  Engelli öğrencilere yönelik örnek çalışmalar   (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, materyal, 

Eğitim Ortamı vb.)  

  Sınıfta Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrenciler için örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Eğitim, 

Başarı, Materyal vb.) 

  Öğretmen-Okul-Aile İletişim ve işbirliği örnek etkili uygulamaları 

 

Sorunların Tespit Edilmesi 

1. Davranış bozuklukları 

2. Kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrencilerin derse katılımları 

 

 

Çözüm Önerileri 

1. Kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler için okul rehberlik servisler ile iletişime geçilip BEP 

hazırlanmalı ve bu planlara göre değerlendirmeler yapılmalı. 

2. Bu tarz öğrenciler yönelik yapılacak etkinlikler, öğrenci seviyelerine göre ayrılıp uygun çalışmalar 

yapılmalı,öğrenciler ekip çalışmaları ve işbirliği sayesinde arkadaşlarıyla kaynaştırılmalı sorumluluk 

almalı 

 

G) Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti , Değerler Eğitimi, Hijyen 

Eğitimi, Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, 

Kariyer Günleri, Meslek Tanıtımıvb. iyi Örnek Çalışmalar ,Okuma-Yazma, 

Okuma Alışkanlığı, Matematik becerileri geliştirme, kültür-sanat, sportif örnek 

çalışmalar  
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Sorunların Tespit Edilmesi 

1.Serbest zamanın değerlendirilememesi 

2.Öğrenci kulüplerinin etkin olmayışı 

3.Okul gezilerinin yetersiz olması 

 

Çözüm Önerileri 

1.Davranış bozukluğu olan öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre alanlara yönlendirmek. Rehberlik 

servisi ile etkin iletişim halinde bulunmak. 

2.Sanat kulüplerine gereken önemin verilmesi 

3. Okul gezilerinin 7.sınıftan itibaren başlatılması ve veli katılımlarının sağlanması 

 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler  

Mesleki Gelişim İçin tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları, 

Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler, 

 

.Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye ettiği film ve kitapların izlenilmesi ve okunması için etkinlikler 

düzenlenmesi. 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev ortaokul Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir. 

Raportör 

Cemile ERDEN 

İlkadım-Atatürk Ortaokulu 


