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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ORTAOKUL-MÜZİK DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYLARI 

 İL RAPORU 

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

Görüşler; 

 

OLUMLU GÖRÜŞLER;Müzik dersinde en başarılı yöntem ve teknik, öğretmenin rehber 

olduğu, öğrencinin yaparak&yaşayarak katıldığı (aktif olduğu) öğretim şeklidir. Bunun yanında 

diğer öğretim teknikleri de kullanılabilir. 

Örneğin: 6. Sınıf kazanımından “müziklerde aynı ve farklı bölümü dansa dönüştürür.” 

kazanımında öğrenciye konunun teorik kısmı 40 dakikada kısaca anlatılıp, öğrenciye oturduğu 

yerden parmak şıklatma, alkışlama (beden perküsyonu kullanımı) kullanılarak ders daha aktif hale 

getirilmiştir. Bunun yanında vurmalı çalgılar (marakas, darbuka, davul, parmak zili) ile kazanım 

daha doyurucu hale gelmektedir.  

Ritim konusunda aksak ritimlerde halk oyunu figürlerinin uygulanmasında başarılı olduğu 

görülmüştür.  

Örneğin: 5/8’lik ritim çalışmalarında Rize yöresi, 6/8’lik çalışmalarda Artvin yöresi, 9/8’lik 

çalışmalarda Trakya yöresine ait eserler kullanılabilir. 

Oyun dans müzik ünitelerinde sınıf gruplandırılarak ritim tekrarı (gösterip yaptırma) 

yaptırılması, Orff yöntem ve tekniklerinin kullanılmasının başarılı olduğu görülmüştür. İp atlama 

oyununun çocukların ritim belleklerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür. 
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OLUMSUZ GÖRÜŞLER: 

* Kitap içeriğinin yetersiz olması sebebiyle kullanılan yöntem ve teknikler çok kısıtlıdır. 

* 7 ve 8.sınıfların seviyelerinin üstünde olduğu, geçmiş yıllara göre şarkı sayılarının yetersiz 

olduğu belirtilmiştir. 

*  Konu 40 dakikaya sıkıştırılarak anlatılmaktadır. Bu sebeple ders süreleri yetersiz 

kalmaktadır. 

TAVSİYELER; 

*Uygulanan yöntem ve tekniklerin tek yönlü olmasının farklı şekilde öğrenen öğrenciler için 

yetersiz kalması sebebiyle farklı yöntem ve tekniklerin hepsinin bir arada kullanılması gerekliliği 

tespit edilmiştir. Tüm tekniklerin kullanılması olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir.  

* Bireysel farklılıkları dikkate alarak, öğretimi çeşitlendirme adına kullanılan sunum tekniğinin 

yetersiz kaldığı düşünülerek gösterip yaptırma tekniğinin kullanılması düşünülmüştür. 

* Müzik derslerinin  seçmeli ders olarak konulmasının daha faydalı olacağı belirtildi. 

 

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

içeriklerle ilgili görüşler;  

 

*Derste kullanılan etkili materyaller ; orf çalgıları (kastanyet, marakas, çelik üçgen vs.) bunların 

dışında org, blok flüt, gitar ve bağlama gibi çalgılarla ders içi etkinlikler desteklenmektedir. 

  

*EBA , müzik dersi için içerik bakımından oldukça yetersizdir. Etkileşimli tahta verimli olarak 

kullanılmaktadır. Olmayan okullarda projeksiyon ve bilgisayarla bu eksiklik kapatılmaya 

çalışılmaktadır. 

 

*Müzik dersinde materyal olarak öncelikle atık maddelerin değerlendirilip (yağ tenekesinden davul, 

kabaktan marakas, yoğurt kabından davul) öğrenciler atık maddeleri değerlendirmenin önemini 

kavrayabilmektedirler. Dersin daha dikkat çekici ve eğlenceli geçtiği görülmüştür. 

*Birçok okuldaMüzik odası bulunmamaktadır. İlgili mekan imkanlar doğrultusunda hızla 

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

görüşler; 

* Gezi faaliyetlerinde ise ulaşım sıkıntısı ve izin sorunları önümüzde engellerdir. Çözüm olarak 

yetkililerle bireysel olarak görüşme, imkanların genişletilmeye çalışılması gerekmektedir. 

* Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler olarak yıl sonu etkinlikleri, şiir 

dinletileri gibi çalışmaların yapılacağımekân ve ses sistemi yetersizliği giderilmelidir 

*Sosyal Etkinlik derslerinin sosyal etkinlikleri yürütebilecek alan öğretmenlerine verilmesi faydalı 

olacaktır, 

  *Öğretmenlerden oluşan bir koronun yıl sonu etkinliklerinde görev almasının faydalı olacağı ifade 

edildi, 

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

etkinlikleri vs.) kurumlara geziler düzenlenmesinin faydalı olacağı belirtildi. 

*Okul içi müzik yarışmalarının düzenlenmesi de bu anlamda fayda sağlayacağı belirtildi.  

 

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

Artırılmasıyla İlgili Görüşler; 

*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. 

*İlgisiz öğrenciler ön sıralara alınarak ilgilerini çekecek konulara değinip ve bazı küçük görevler 

verilerek derse olan ilgileri arttırılabilir. 

* İletişim bağını kuvvetlendirmek için öğrencilere günlük hayatta veya kendi yaşamımızdan 

örnekler verebiliriz. Bireysel farklılıklara sınıf içi ve dışında saygılı olmak sınıf yönetiminde 

demokratik sürece uymak, öğrenci etkinliklerini yönlendirici ve destekleyici olmak, öğrencilere 

karşı hoşgörülü ve esnek olmak, sınıfta karar verme sürecine öğrencileri de katmak, her öğrenciye 

önem ve değer vermek ve bunu onlara hissettirmek, öğrencilerle olan ilişkilerde iletişime ve 

eleştiriye açık olmak akademik başarının artmasına katkı sağlayacaktır.  
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*Yapılacak etkinliklerde hareketli öğrencilerin özellikle ritim çalgılarına yönlendirilerek derslere 

katılım sağlaması, öğrencilerin gelişiminde olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Kaynaştırma 

öğrencilerinin sahneye çıkarak görev almasının davranışlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  

*Okul yönetimi, öğrenci ve ailelerde olumlu bir müzik kültürü oluşturulması, müzik dersine karşı 

olan olumsuz tutumların değiştirilmesi adına çalışmalar yapılması gerektiği görüşülmüştür. 

*Çevre bölgelerde alçılan özel yurtlarda bulunan öğrencilerle ilgili yapılan müzik çalışmalarına 

katılımları konusunda problemler yaşandığı görülmüş, bunların sınıf ortamını ve bu öğrencilerin 

müzik derslerine olan tutumlarının olumsuz etkilediği kanısına varılmıştır.  

*Müzik sınıfı bulunmayan okullarla ilgili olarak her okulda mutlaka bir müzik sınıfının olması 

gerektiği, oyun dans müzik ve Orff etkinliklerinin müzik sınıfı bulunmayan okullarda tam 

anlamıyla gerçekleştirilemediği görülmüştür. 

*7. sınıfların ve 8. sınıfların ergenlik dönemi ve TEOG baskısı kaynaklı yaşadıkları olumsuzlukları, 

çocuklara pozitif yaklaşarak en aza indirmeye çalışılmalı. 

*Ders saati yetersizliğinden dolayı öğrenciyle olan iletişim aksamaktadır. Bazı okullardaki sınıf 

mevcudunun kalabalık olması da iletişim konusunda problemlere neden olmaktadır. 

E) Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler ; 

*değerlendirme ölçekleri, öğrencilerden istenilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. 

* Ölçme ve değerlendirmede kullanılan yöntem ve teknikler tüm sınıflarda konu ve ünite 

düzeyleriyle uyumlu olmalıdır. 

  *Müzik eğitiminde bireyin çalma ve söyleme alanında sergilediği davranışlar müziksel performans 

olarak adlandırılmaktadır. Çalma ve söyleme aşamaları bireyin psikomotor becerilerini sergilediği 

bölümdür. Müziksel performansı ölçmek üzere çeşitli ölçekler kullanılabilir. Bunlardan en yalın 

olanı çeteleme ölçekli araçlardır. Müziksel performans ölçeği geliştirmekte kullanılan bir başka 

yöntem de eşit aralıklardır. Ölçme değerlendirme ile ilgili olarak müzik öğretmenleri bir ya da daha 

fazla uygulamalı sınav (sınav şekli öğretmenlerin inisiyatifindedir) ve ders içi performans notu için 

de sınıfın yeterliliğine göre oluşturduğu kıstaslarla notlandırma yapabilir.  

Ölçme değerlendirme ile ilgili olarak müzik öğretmenlerinin yaşadığı sıkıntılar: 

- Sınıfların kalabalık olması, 

- Haftalık ders saatinin 40’ (bir ders saati) olması, 

- Fiziki şartların yetersizliği, 

- İlkokullardaki müzik derlerinebranş öğretmenlerinin girmemesi, 
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 Müzik dersi performans ve proje görevleri öğrencinin yeteneği göz önünde bulundurularak 

verilmeli,  verilecek performans ve proje görevlerinin öğretmen – öğrenci görüşmesi sonucunda 

öğrenciye fayda sağlayacak konularda verilmesi uygundur. 

 

Örnek Proje Performans Örnekleri: 

- Yakından uzağa ilkesini kullanarak kendi yöresine ait mani, ninni, ağıt, bilmece, t.h.m 

eserleri araştırmaları yapar. 

- Artık materyallerle enstrüman yapımı. 

- Öğrencilerin yörelerindeki türküleri araştırarak hikayesini canlandırma yöntemi ile 

sergilemeleri sağlanır. 

           -Müzik sanatçılarımızın hayatını araştırma, türk halk müziği korosu kurma, müzik türlerini 

araştırma gibi proje ödevleri verilebilir. 

 

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 ifade edildi. 

  *  Kaynaştırma öğrencileri için de onları diğer öğrencilerin arasında kendilerini başarılı 

hissedecekleri ortamlar yaratıp onların başarı duygusunun tattırılması gerektiği ifade edildi. 

*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. 

 

*Destek eğitim öğrencilerine ilgilerine yönelik birebir düzenli çalışmalarla “ben de varım” duygusu 

kazandırılabilinir. Bu öğrenciler belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinliklerde koro çalımlarında 

görevlendirilebilir.  

*Özel eğitim ve engelli öğrencilere yönelik çalışmalarda özellikle ritim çalışmalarında (zil, def, 

darbuka, v.b) olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu öğrenciler ile ilgili yapılacak çalışmalarda 

kullanılacak şarkı repertuarı özellikle çocuk şarkılarının oyun şekline dönüştürülerek yapılabilir. 
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*Destek eğitimi ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimleri için aileleri ile birlikte okul dışı çeşitli müzik 

etkinliklerine katılmaları önerilebilir. Okullarda yapılan müzik etkinliklerine katılabilmeleri için 

ailelerle iş birliği gidilebilir.  

*Özel eğitim öğrencileri için birebir destekleyici çalışmalar yapılabilir. Öğretmen ve öğrencilerin 

boş saatleri esas alınmalıdır. 

        * Engelli öğrencilerin özgüvenlerini sağlamak, mutlu etmek amacıyla yapabildikleri ölçüde 

etkinliklere katılmaları sağlanmalı. 

*Sınıfta tam zamanlı kaynaştırma öğrencileri için ritm çalışmaları, melodikayla basit ezgi 

çalışmaları yapılmalı. 

* Çocuğun hazır bulunuşluk düzeyi okul ve aile ile paylaşılmalı. 

     * Her mesleğin önemli olduğu okul ve aileye anlatılmalı. Aile ziyaretleri yapılmalı. 

     *Hafif düzeyde öğrenim güçlüğü olan öğrenciler için dersin içeriği sadeleştirilip en alt düzeyde 

hedef kazanımı amaçlanmalıdır. 

   *Bedensel engelli öğrenciler için, engel durumuna göre bireysel eğitim planı hazırlanması 

gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

 

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; 

-Kulüplere seçilen öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

- Öğrenci kulüpleri için geçerli olan kulüp çalışma saati yeterli olmadığından kulüp çalışmalarını 

yapmak ve takip etmek zor olmaktadır.  

- Sosyal kulüplerin lise ve ortaokullarda sağlıklı çalışmadığı, öğrencilerin bu konuda yeterli çaba 

harcamadıkları belirtildi. 

* Özel yeteneği bulunan öğrencilerin velileri ile görüşme yapılarak bir aile eğitimi çalışması 

yapılmalıdır. Bu öğrenciler Güzel Sanatlar Liselerine yönlendirilmeli ve öğrencilerle ilgili gerekli 

destek çalışmaları yapılmalıdır. Öğrenciler Güzel Sanatlar Liselerine yapılacak olan gezilerle 

bilgilendirilmeli. Güzel Sanatlar Liseleri ile iletişime geçilerek okullarda tanıtım konserleri 

düzenlenebilir. Bu tanıtım çalışmalarında ailelerin aktif katılımları sağlanmalıdır. 

*Öğrenciler okul içi ya da dışı müzik etkinliklerine yönlendirilmelidir.  Gerekirse müzik kurslarına 

yönlendirilmesi sırasında öğrencilere refakat edilerek müzikal donanımları hakkında bilgi 

verilebilir. Bu tür çalışmalar öğrencileri daha çok yüreklendirecektir. 
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*Belirli gün ve haftalar çerçevesinde serbest zamanda okul korosu çalıştırılmalı. Öğrenci 

kulüplerine konser programı hazırlatılmalı. Çeşitli konserler verilmeli. Özellikle 8. sınıf öğrencileri 

opera, bale, konser vb. etkinliklere götürülmeli. 

 

H)  Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler; 

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

çalışmalar yapılmasının faydalı olacaktır. 

 

OKUNABİLECEK ÖRNEK KİTAPLAR; 

*Ulusal ve uluslararası müzik eğtimi yöntemleriyle ilgili sanatçılar davet edilip tecrübeleri 

paylaşılabilir. 

*Eğitim amaçlı, yurt içi ve yurt dışı eğitim gezilerinin düzenlenmesi, 

 

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

Her şey seninle başlar (Mümin Sekman) 

Lider Öğretmen (Mehmet Aktif Çakıer) 

Gerçekten Beni Duyuyor Musun? (Leyla Navaro) 

Dijital Bilgelik Yolculuğu için Öğrenme Yoldaşlığı (Kayhan Karlı) 

Drive & Nasıl Motive Oluruz? Nasıl Motive Ederiz? (Daniel H. Pink) 

Kemana yönelik Yeni başlayanlar için Ezgilerle Keman Eğitimi (Yrd.Doç. Erdem ÇAĞLAR) 

Gitar Metodu (Ziya Aydın TAN) Öğretmenim, Lütfen Bu Kitabı Okur Musun! (Hasan Yılmaz) 

Ödül Yok Ceza Yok Bu Nasıl Disiplin? (MarvinMarchal) 

Avucumuzdaki Kelebek (Ahmet Şevki İzgören) 

İletişim Çalışmaları ve Empati & Sanatta ve Günlük Yaşamda (Üstün Dökmen) 

Flüt İçin Piyano Eşlikli Albüm (Doç. Seyhan BULUT) 

İki Viyola İçin Ezgiler (Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ) 

Öğretmenim, Lütfen Bu Kitabı Okur Musun! (Hasan Yılmaz) 

Ödül Yok Ceza Yok Bu Nasıl Disiplin? (MarvinMarchal) 



 

Sayfa 8 / 9 
 

Avucumuzdaki Kelebek (Ahmet Şevki İzgören) 

İletişim Çalışmaları ve Empati & Sanatta ve Günlük Yaşamda (Üstün Dökmen) 

Flüt İçin Piyano Eşlikli Albüm (Doç. Seyhan BULUT) 

İki Viyola İçin Ezgiler (Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ) 

 

İZLENEBİLECEK ÖRNEK FİLMLER: 

Yerdeki Yıldızlar 

Üç Aptal  

Hindistan  

Özgürlük  

Koro 

Süperman’i Beklerken 

Sakıncalı Düşünceler 

Bakış Açıcı 

1900 Efsanesi. 

İnsan Beyni 

Mona Lisa Görüşü 

Muhteşem Münazaracılar 

Koç Carter 

İmparatorlar Kulübü 

Kalk Ve Diren 

Masum Hamleler 

Shine 

Whiplash 
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Mesleki Gelişim İçin tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları, 

 

*Suna ÇEVİK- Koro Eğitimi           

*Nurhan CANGAL- Armoni                                     

*Ülkü ÖZGÜR, Salih Aydoğan- Müziksel İşitme Okuma Yazma Eğitimi  

*Aydın İLİK-Blok Flüt Eğitimi 

 

 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev ortaokul Müzik Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 

 25.08.2016 

    Raportör    

                                                                                    Ahmet GAYRETLİ 

                                                                           İlkadım-Yunus Emre Ortaokulu 

                                                                            Müdür Yardımcısı(Müzik Öğrt.)  


