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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ 

   Eğitim, bireyin içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel değerler başta olmak 
üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını 
içeren bir süreçtir.  

    Bir eğitim sistemini oluşturan temel ögelerin başında öğretim programı 
gelmektedir. Her öğretim programı da bir eğitim felsefesi üzerine inşa 
edilmektedir. Eğitime ilişkin herhangi bir sistem tasarımı, analizi veya 
dönüşümü öncelikle sistemin kurulacağı felsefi zeminin belirlenmesini zorun 
kılmaktadır.  

   Eğitim hedefleri, eğitim felsefesi ve öğretim programları arasındaki bu güçlü 
ilişki, bütünsel tutarlılık açısından önem arz etmektedir. 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 



 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı; 

Merak duygusundan hareketle, nitelikli ve hayata ilişkin bir eğitimin «doğru, iyi, güzel» 
kavramları üzerine temellenen, 

İşbirliğine dayalı, sorgulayıcı, paylaşımcı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, uzlaşmacı,  

Başkalarının duygularını anlamayı, grup etkinliklerinde yer almayı, cömertliği, yardımseverliği, 
başkalarıyla iletişimde bulunmayı, müzakere etmeyi ve sorun çözmeyi, 

 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ 

•Kendisiyle ve toplumuyla uyum içinde olmayı, 

sorumluluklarını bilmeyi ve gereğini yerine getirebilmeyi, 

bir yandan millî, diğer yandan da evrensel değerleri 

içselleştirmiş öz güven sahibi bireyler olmayı, 

 

•Eleştirel, inovatif, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini 

kullanarak, fikir üretmeyi geliştiren bir anlayışla hayati 

tecrübeyi, eskimez yeniyi bulmayı (sürdürülebilirlik), ona 

özen göstermeyi (koruma) ve yeniden üretebilmenin 

(duyarlılık) yollarını bulmayı, 

 

 



Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı; 

 

Konu hakkında kendisini sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade etmeyi, 

Duygusal, zihinsel ve sosyal yetenekleri mümkün olduğu kadar eş ölçüde 
geliştirmeyi,  

Eşitlik ve adil olma kavramları üzerinde durmayı; duyguları dile getirmeyi, 
düşünceleri öz güvenle ifade edebilmeyi, öneride bulunma ya da bir fikri 
reddedebilme hakkının da düzeyine uygun şekilde eğitimin bir parçası hâline 
getirmeyi, 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı; 

Geleceğe ışık tutmada önemli bir yeri olan tarih bilgi ve bilincini doğru bir 
şekilde kazandırmayı  
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ 

•Sahip olduğu kültürün dışında farklı kültürlerin özellikleri ve 
niteliklerini de öğrenmeyi, bunun hem kendi kültürümüz hem de 
dünya kültür mirasının korunması açısından önemli olduğunu 
bilmeyi, 

 
•Farklı disiplinlerin bir arada olduğu ama nihayetin sadece bu 
disiplinlerin toplamından ibaret olmadığı, kendi niteliklerini taşıyan 
bir “bütün”e sahip ve aynı zamanda disiplinler arası etkileşimin açık 
olduğu bir yaklaşıma sahip,  
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı;  
 
•Doğa bilinciyle desteklenen bir çevre anlayışına sahip,  

Estetik eğitim almış, estetik duyarlılığa sahip, 

“Birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi”ne ait olmak 
olduğunun bilincine varmayı, yaşadığı toplumla bir bağ kurmayı, bilim ve 
teknolojiyi etkin şekilde kullanan kuşaklar yetiştirmeyi hedefleyen bir felsefe 
üzerine kurgulanmıştır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ 

 Programın felsefesinde öğrenmenin sadece okul 
mekânları veya sınıflarla sınırlı olmadığı, bütün hayatı 
kapsadığı fikrini temele alan, öğrenilenlerin günlük 
hayatta kullanılabilmesinin yolunu açan bir yaklaşım söz 
konusudur. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 

            Görsel Sanatlar kavramı, bir amaca yönelik olarak estetik 
kaygılar ile hayal gücü, düşünce, yaratıcılık ve becerinin birleşmesi 
sonucu ortaya çıkan eserleri ifade eder. Bu eserler mimari yapı, 
resim, seramik, heykel, tekstil tasarımı, fotoğraf gibi sanat 
eserleridir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 

 Bireyin Görsel Sanatlar eğitimi alması onun bir sanatçı veya çok 
üstün yeteneklere sahip olmasını gerektirmez. Görsel Sanatlar 
eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi 
kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından 
avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için 
bir gereksinimdir. 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 

Bu gereksinimler ışığında hazırlanan Öğretim Programı’nın temel hedefleri; 

 Türk Milli Eğitimi’nin temel felsefe ve becerilerine sahip, 

 Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip, 

 Görsel Sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve 
anlayışa sahip, 

 Görsel Sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren, 

 Görsel Sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan, 

 Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 

 Görsel kültür, sürdürülebilirlik (ekonomik, çevresel vb.) 
kavramlarının farkına varan, buna yönelik araştırma yapabilen, 
etkinliklere katılan veya düzenleyebilen, 

 

 Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini 
anlayan ve onları koruyan, 

 

 Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile 
teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade 
eden, 

 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 

 Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren, 

 Sanat alanında etik davranış gösteren, 

 Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan, 

 Çevresini inceleyen, ondan esinlenen ve onu gelecek nesillere aktaran, 

 Eleştirel düşünebilen, aynı zamanda eleştiri ahlakına sahip, 
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 Cesaret ve girişimcilik davranışı sergileyen, 

 Ekonomik ve kültürel kalkınma ile sürdürülebilirlik konusunda sanatın 
önemini kavrayan, 

 Öğrendiği bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanan, 

 Her bireyin farklı becerilere sahip olduğunu dikkate alan, 

 Grupla veya birlikte çalışma kültürünü destekleyen, 

 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, 

 İnsani, toplumsal, ahlaki ve vatandaşlık değerlerine sahip, 

 Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir. 

 



Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk 
Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

Program’da;  

Görsel Sanatların doğasında var olan kavramlar bilgisinin elde edilmesini,  

Sanatçının ve sanat eserinin değerinin anlaşılmasını,  

Yetenekli öğrencilerin keşfini,  

Sanat eseri üzerinde tartışma yapılmasını,  
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 

 Görsel Sanatlara ait kültürel mirasın incelenmesini,  

 Kültürel mirasın değerinin fark edilmesini ve koruma bilinci 
kazandırılmasını, 



Estetik değer yargılarının geliştirilmesini,  
•Teknik ve becerinin bir araya getirilerek duygu ve düşüncelerin 
biçimlendirilmesini sağlayacak kazanımlara yer verilmiştir. 

 

Bu kazanımlarda ilkokul seviyesinde sanata dair bilgi ve uygulama çalışmaları 
genel olarak verilmiş,   

Ortaokul seviyesinde ise öğrencilerin önceden edindikleri bilgi ve beceriler de 
dikkate alınarak analiz yapabilen, yorumlayabilen, değerlendirebilen bir yaklaşım 
göstermeleri ve özgün çalışmalar oluşturabilmeleri amaçlanmıştır.  
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI 



   

Somut olmayan kültürel miras, geri dönüşüm, çevrenin korunması 
ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi, israf, güvenlik, ve 
çocuk hakları, sosyal-finansal okuryazarlık, küresel ısınma, özel 
gereksinimli bireylere karşı duyarlılık, iş sağlığı ve güvenliği gibi 
çeşitli konularda farkındalık oluşturmak da bu ders aracılığıyla 
gerçekleştirilebilecek bir husustur. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

Eğitim, bireyin içerisine doğduğu kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek, 
beceri, tutum, estetik duyarlılık ve olumlu davranışlar kazanılmasını içeren bir 
süreçtir. Bireyin yaşamında eğitim süreci ile meydana gelen değişimin kalıcı hâle 
gelmesi ve bireyin dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi, günümüz eğitim 
sistemlerinin temel belirleyicileri olarak kabul edilmektedir.  

 

Günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarında aktif rol oynayabilecek bireyler 
yetiştirebilmek, eğitim sistemlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliği ile 
doğrudan ilişkilendirilmesi, ülkeleri öğrencilerini sorumluluk sahibi, eleştirel 
düşünebilen, problem çözme ve karar verme becerileri yüksek bireyler olarak 
hayata hazırlamaya imkân sağlayan bir eğitim modeli arayışına itmektedir. 
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  Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve öncelikleri; temel 
eğitim almış öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip; hem 
akademik hem de sosyal anlamda başarılı olabilen; teknolojik 
gelişmelere   uyum sağlayabilen; kendisine, toplumuna ve farklı 
kültürlere karşı yüksek düzeyde farkındalıkla saygı duymayı 
başarabilen, hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak yönündedir. 

   İyi bir eğitimin yolu bireysel farklılıkları dikkate almaktan  
geçmektedir. Önemli olan nokta, bu farklılıklar dikkate alınmadan 
yapılacak eğitimin beklenen  sonucu getirmeyeceğidir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 



Okullarda gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
anayasası olarak nitelendirilebilecek programlarda temel 
beceriler konusuna gereken yeri ve önemi vermek 
gerekmektedir.  

Öğretim programlarında yer alan kazanımların kapsadığı 
temel beceriler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak 
ele alınmıştır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere 
kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek 
örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, ulusal 
ve uluslararası uzmanlar ile akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan 
“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı 
Kararı’yla 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik gereğince 
hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ ve eki 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” 2/1/2016 tarihli ve 29581 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 
(AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim 
dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve 
diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren 
ulusal yeterlilikler çerçevesidir.  
TYÇ’de hayat boyu öğrenme kapsamında her bireyin kazanması beklenen sekiz 
anahtar yetkinlik bulunmaktadır. Bunlar; ana dilde iletişim, yabancı dillerde 
iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital 
yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, 
inisiyatif alma ve girişimcilik algısı, kültürel farkındalık ve ifade şeklinde ifade 
edilmektedir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 



Programda Temel Beceriler (8 ANAHTAR YETKİNLİK) 

 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 



Anahtar yetkinliklerin hepsi aynı öneme sahiptir çünkü herbiri bilgi toplumunda 
başarılı bir yaşam için katkıda bulunabilmektedir. Bu yetkinliklerin pek çoğu 
birbiriyle uyuşmakta, birbirini kapsamakta ve birbirini destekleme esasına 
dayanmaktadır. Bu anahtar yetkinliklerin kapsamı kısaca şöyle açıklanabilir: 

 

Ana Dilde İletişim: Ana dilde iletişim; bireyin kelime bilgisi, işlevsel dil bilgisi ve 
dilin görevleri hakkında  bilgi sahibi olmasını gerektirirken çeşitli durumlarda 
hem sözlü hem de yazılı iletişim kurma becerisine sahip olmayı içermektedir ve 
başkaları üzerinde dilin etkisinin, olumlu ve sosyal farkındalıkla dili anlama ve 
kullanma ihtiyacının farkında olunması anlamına gelmektedir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

Yabancı Dillerde İletişim: Yabancı dilde yeterlilik kelime bilgisini, işlevsel dil 
bilgisini, iletişimin temel çeşitleri ile dilin kaynaklarının farkında olmayı 
gerektirirken, aynı zamanda mesajları anlama; karşılıklı konuşmaya başlama, 
sürdürme ve sonuçlandırma; bireylerin ihtiyaçlarına göre uygun metinleri 
okuma, anlama ve üretme becerilerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan yabancı 
dillere karşı olumlu tutum, kültürel çeşitliliğin değerini bilme, dillere karşı ilgi, 
merak ve kültürler arası iletişime karşı farkındalığı içermektedir. 
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Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler: 
Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi 
çözmek için matematiksel düşünme tarzı geliştirme ve uygulamadır. 
Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve 
sunmanın (formüller, modeller, kurgular, grafikler ve tablolar) 
matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini 
içermektedir.  
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

   Bilim ve teknolojideki yetkinlik ise doğal dünyayı, fenni ve teknolojinin etkisini 
anlamanın yanında doğanın temel prensiplerini, temel bilimsel kavramları, 
prensipleri ve metotları, teknoloji ve teknolojik ürünleri ve yöntemleri bilmeyi 
içermekte olup bireyin bilimsel araştırmanın temel vasıflarını tanımasına ve 
sonuçları tartışma ve bunları aydınlatmak için akıl yürütme yeteneğine sahip 
olmasına odaklanmaktadır. Bu yeterlilik, eleştirel takdiri ve merakı, etik 
sorunlara ilgiyi, hem güvenliğe hem de sürdürülebilirliğe saygıyı, özellikle 
kendisi, ailesi, toplum ve küresel konularla ilgili bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere değer veren bir tutumu  içermektedir. 

 



Dijital Yetkinlik: Günlük yaşam ve iletişim için bilgi toplumu teknolojilerinin 
güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını kapsamaktadır. Söz konusu yetkinlik, 
bilgi iletişim teknolojisi içinde bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, 
saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması, ayrıca 
İnternet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi 
temel beceriler yoluyla desteklenmektedir. 

Öğrenmeyi Öğrenme: Her durumda öğrenmeyi öğrenme bireyin kendi öğrenme  
stratejilerini  bilmeyi, kendi beceri ve niteliklerinin güçlü ve zayıf yönlerini, uygun 
eğitim, rehberlik veya destek fırsatlarını araştırmayı gerektirmektedir. Öğrenmeyi 
öğrenme becerileri ilk olarak daha fazla öğrenme için gerekli olan okuryazarlık    
ve bilişim teknolojilerini kullanma gibi temel becerileri kazanmayı 
gerektirmektedir. Bireyin yaşamı boyunca öğrenmeyi başarma ve sürdürmede 
motivasyonu büyük önem taşımaktadır. 
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   Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yeterlilik: Bu yetkinlik; kişisel, kişiler arası, kültürel 
ve kültürler arası yeterliliği, ayrıca sosyal ve çalışma yaşamına bireylerin etkili 
ve yapıcı yolla katılması için bireyleri donatan davranışın tüm formlarını ve 
gereken yerlerde fikir ayrılıklarını çözmeyi sağlayacak çeşitli davranışlarla 
bütünüyle donanmayı içermektedir. Bu yetkinliğe sahip bireyler 
sosyoekonomik gelişme ve kültürler arası etkileşimle ilgili olmalı, farklılıklara 
değer vermeli, diğer insanlara saygı duymalı ve hem ön yargılarla başa çıkmaya 
hem de uzlaşmaya hazırlıklı olmalıdır. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise insan 
haklarına tamamen saygılı olmayı, demokrasinin temeli olarak eşitliği 
içermektedir; bu da farklı dinî ve etnik grupların değer sistemleri arasındaki 
farkı anlayıp saygı duyma temeline dayanan olumlu bir tavırla olacaktır. Bu 
yetkinlik, aynı demokratik prensiplere saygı gibi ulusal bağlılığı sağlamak için 
gerekli olan ve paylaşılan değerlere anlayış ve saygı göstermek kadar 
sorumluluk hissini ortaya koymayı da içermektedir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

    İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algısı: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade 
etmektedir. Amaçlara ulaşmak için proje planlama ve yürütmenin yanında yaratıcılık, yenilik ve 
risk almayı da içermektedir. Bu yetkinlik, etik değerlerin farkında olmayı ve iyi yönetim 
becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir. 

    Kültürel Farkındalık ve İfade: Kişinin kendi kültürünü tam olarak anlaması, kültürel 
tanımlamanın çeşitliliğine saygı doğrultusunda açık bir tutum için temel olabilir. Olumlu tutum 
aynı zamanda bireysel ifade ve kültürel hayata katılım yoluyla yaratıcılık, sanatsal ve estetik 
kapasiteyi geliştirmeyi de kapsamaktadır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

   Öğretim Programı’nda yer alması gereken temel beceriler, yukarıda 
bahsedilen anahtar yetkinlikler bağlamında ayrı bir başlık olarak değil, 
kazanımların içinde örtük bir şekilde ve ayrıca kazanımların altındaki 
açıklamalarla desteklenecek mahiyette verilmiştir.  

    Kazanımlar, anahtar yetkinliklerin biri veya birkaçıyla birlikte mutlaka 
ilişkilidir. Bütün yetkinlikler Öğretim Programı’nda ele alınmış olup 
öğrencilerin bu alandaki gelişimleri, öğretmenlerin sınıf içinde yapacağı 
eğitim ve öğretim yöntem, strateji ve tekniklerinin çeşitlendirilmesiyle 
mümkün olabilecektir. 

 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA TEMEL  BECERİLER 

    Özel öğrenme ihtiyacı olan öğrenciler için, eğitim performansları ve ihtiyaçları 
doğrultusunda Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı temel alınarak 
“Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 
BEP’te yer alan kazanımların belirlenmesinde, öğrenme-öğretme 
uygulamalarının yapılmasında ve başarının değerlendirilmesinde öğrencilerin 
akademik, zihinsel, sosyal, bedensel özellikleri ile bireysel farklılıkları dikkate 
alınmalıdır. 

   Öğrencilerin özel öğrenme ihtiyaçları olduğu durumlarda, ders 
uygulamalarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Özel ihtiyaçlar; öğrenme 
güçlüğü yaşama, sağlık sorunu ve özel eğitime gereksinimi olma durumlarına 
bağlı olabileceği gibi üstün yetenekli olma, öğrenme hedeflerine önceden 
ulaşmış olma gibi gerekçelerden de kaynaklanabilir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ 

   Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, 
tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle 
değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir.  

    İnsanın tutum ve davranışlarını biçimlendirmede önemli bir role sahip olan 
değerler, öğrencinin ve bu doğrultuda toplumun da sağlıklı ve dengeli 
gelişimine katkı sağlamaktadır. 

   Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu 
bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak 
bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer almaktadır. 
Bu bağlamda değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere 
aktarılması hedeflere ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece 
önem taşımaktadır. 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ 

    Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini 
düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Millî, manevi ve 
evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa 
dönüştüren bireyler yetiştirmede aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim 
programlarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. Öğretim programlarında 
derslerin doğasına uygun  olarak  kazanımlar  içinde yer alan değer ifadeleri, 
öğrencilere hissettirilerek ve yaşantısal hâle getirilerek örtük bir biçimde 
kazandırılmaya çalışılmalıdır.  

   Öğretim Programı’nın uygulayıcısı olan öğretmenin değerler eğitimine ilişkin 
farkındalığının yanı sıra yeterliliği ve becerisi bu süreçte büyük önem 
taşımaktadır. Değerlerin kazanılma sürecinde rehber olan öğretmen, Öğretim 
Programı’nda yer verilen bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra neyin iyi ve 
doğru olduğunu model olarak ve etkinlikler yoluyla  sunabilmelidir. 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ 

   Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı değerler eğitimi açısından 
öğrencilerin genel anlamda sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik 
geliştirmelerini amaçlar. Bunun yanında öğrencilerin iyi insan ve iyi 
vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve 
alışkanlıklarla donatmak da hedeflenmiştir.  

   Bu noktadan hareketle insan ilişkilerini düzenleyen dürüstlük, 
saygı, sevgi, sorumluluk, paylaşma, vatanseverlik, adil olma, iş 
birliği, yardımseverlik, aile birliğine önem verme, öz güven, 
özgürlük ve eşitlik gibi değerlere Program’da yer verilmiştir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

   Öğretim programlarındaki bilgi, beceri ve değerlerin istenilen 
düzeyde kazandırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, 
öğrencilerin aktif olduğu öğretim yaklaşımlarının uygulanması, 
öğrenme ortamlarının ve materyallerinin amaca uygun seçilmesi, 
becerilerin ve kazanımların süreç içerisinde izlenmesi ve 
öğrencilerin gelişimlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle öğrenme-öğretme süreciyle ölçme ve değerlendirme 
uygulamalarının eş güdümlü ve birbirini destekler nitelikte olması 
gerekir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

   

    Öğretim Programı’nda öğrencilerin süreç içerisinde 
izlenmesi, yönlendirilmesi, öğrenme güçlüklerinin 
belirlenerek giderilmesi, öğrencilerde anlamlı ve kalıcı 
öğrenmenin desteklenmesi amacıyla sürekli geri bildirimin 
sağlanmasına yönelik bir ölçme değerlendirme anlayışı 
benimsenmiştir.  

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

   Eğitim öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; tanıma, 
izleme  ve  sonuç  odaklı  olmak  üzere üç farklı şekilde yapılabilmektedir. 
Tanıma amaçlı değerlendirme; öğretim programlarında vurgulanan 
öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri, kazanımlar ve değerler 
açısından ön öğrenmelere ilişkin düzeylerinin belirlenmesidir. İzleme 
amaçlı değerlendirme; asıl amacı öğrencilere not vermek olmayan, 
dönemin başından sonuna kadar öğretimi geliştirmek, öğrencilerin 
öğrenme eksikliklerini belirlemek, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak 
amacıyla süreç odaklı olarak yapılan değerlendirmedir. Sonuç odaklı 
değerlendirmede ise öğrenme öğretme süreci sonunda, öğrenmenin ne 
düzeyde gerçekleştiği tespit edilmekte ve öğrencilerin başarı düzeyleri 
belirlenmektedir. 
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Şekil 1. Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları 

 Tanıma Tanıma 

Amacı:  Öğrencilerin  dönem, 
ünite 
ve ders öncesinde beceri ve 
kazanımlar açısından ön 
öğrenmelere ilişkin düzeylerinin 
belirlenmesidir. 

Araçları: Hazırbulunuşluk testleri, 
gözlem, görüşme formları, 
yetenek testleri vb. 

İzleme-Biçimlendirme 

Amacı:  Dönem  başından   sonuna 
kadar öncelik, öğrencilere not vermek 
değil, öğrenme eksiklerini belirlemek ve 
öğrenmelerini geliştirmek, ilgi ve 
yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca 
öğrenme-öğretme sürecini 
biçimlendirmektir. 

Araçları:  İzleme  / ünite  testleri, uygu- 
lama etkinlikleri, otantik görevler, de 
receli puanlama anahtarı, açık uçlu 
sorular, yapılandırılmış grid, tanılayıcı 
dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme, öz 
ve akran değerlendirme, grup 
değerlendirme, projeler, gözlem form- 
ları vb. 

Sonuç (Ürün) Odaklı 

Amacı:  Öğrencilerin  kazanım  
ve beceri açısından ne düzeyde 
olduklarının, bir diğer ifadeyle 
öğrencilerin başarı düzeylerinin 
belirlenmesidir. 

Araçları:   Dönem   sonu  
sınavları, 
uygulama sınavları, 
gözlem, görüşme formları, 
projeler vb. 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

   Değerlendirme, Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlarda belirtilen 
bilgi, beceri ve yetkinliklere öğrencilerin ne oranda ulaştıklarının tespit 
edilmesi ve tespit edilen eksik veya yanlış öğrenmelerin giderilmesi için 
önlemler alınmasının sağlanması açısından önemlidir.  

   Yapılan değerlendirme çalışmalarının sürekli olması önemlidir. Öğretim 
öncesinde yapılan değerlendirme, öğrenci hakkında bilgi edinilmesini ve 
öğrenme hedeflerinin belirlenmesini; öğretim sırasında yapılan 
değerlendirme, öğrenci ve öğretmene geri bildirim verilmesini; öğretim 
sonunda yapılan değerlendirme ise öğrenme hedeflerinin karşılanıp 
karşılanmadığı ve belirli alanlarda değişiklik yapılması gerekip 
gerekmediği hakkında karar vermeyi sağlayacaktır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

    Değerlendirme çalışmalarında önemli bir husus, kazanımlara öğretmenin yanı 
sıra öğrencilerin kendi kendilerine yapacakları değerlendirmelerle ulaşmalarını 
sağlamak olacaktır. Bu hem öğrencilerin öz  güvenlerini, öz kontrollerini 
geliştirecek hem de onlara öğrenmeyi öğrenmenin yollarını açacaktır. Bu 
nedenle  öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirmelerinin 
verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için üç aşama uygulanmalıdır. Öğrenci 
ilk aşamada sözel, ikinci aşamada yazılı olarak kendi öğrenme sürecine, 
performansına, ürününe yönelik değerlendirmelerde bulunmalıdır. Üçüncü 
aşamada ise dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formları, 
dereceleme ölçekleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak puanlamalar yapılabilir. Bu 
aşamaların sırasıyla uygulanmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerden, birinci ve 
ikinci aşamayı etkili olarak kullandıktan sonra kendi ürününe, akranının 
ürününe ve grup olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin puan vermesi istenir. 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

   Bütün diğer çalışmalarda olduğu gibi ölçme ve 
değerlendirme faaliyetlerinde de bireysel farklılıklar 
dikkatle ve titizlikle göz önünde bulundurulmalıdır.  

  Amaç hiçbir zaman öğrencileri yargılamak değil; akademik, 
sosyal veya kültürel gelişimlerini destekleyerek onlara yol 
gösterecek bir faaliyet olarak ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarını yapmak olmalıdır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA REHBERLİK 

    Kişide var olan gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması, kullanılması ve 
geliştirilmesi amacıyla bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek öğretim 
programlarında rehberlik çalışmalarının nihai amacını oluşturmaktadır. 

   Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerden; 

 Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, 

 Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmaları, 

 Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, 

 Başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmeleri, 

 Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmeleri, 

 Hayatını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeleri, 

 Eğitsel ve mesleki gelecekleri için gerekli alt yapıya ulaşmaları beklenmektedir. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA REHBERLİK 

 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı 

Okula ve Çevreye 
Uyum 

Eğitsel Başarıyı 
Arttırma 

Kendini Kabul 

Kişiler Arası 
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Mesleki Gelecek 
İçin Altyapı 

Güvenli ve 
Sağlıklı Yaşam 

Toplum ve Aile 



ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA REHBERLİK 

    Buna göre ilkokul süreci içinde öğrencinin kendini tanıması, ilgi, 
yetenek ve özelliklerini keşfetmesi, geliştirmesi amaçlanır. Bu 
yıllarda, kişisel ve sosyal rehberlik alanında özellikle benlik saygısı, 
öz yönetim, öz denetim, problem çözme ve karar verme gibi kişiliğin 
çeşitli yönlerini etkileyecek alanlarda bireysel gelişimi sağlamaya 
yönelik çalışmalar önemli bir yer tutar.  

  Bu dönemde çocuklarda sosyal ilgi ve ait olma duygusunu 
geliştirme, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma, iletişim kurma, iş 
birliği yapma gibi sosyalleşme sürecini kolaylaştırma, rehberlik 
çalışmalarından beklenen yararlar içindedir.  
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ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA REHBERLİK 

    Eğitsel rehberlik alanında okula ilgi, zamanı iyi kullanma, planlı 
çalışma, eğitime değer verme gibi temel tutum ve becerilerin 
kazandırılması amacıyla uygun fırsatlar ve öğrenme yaşantılarının 
kazandırılması çok önemlidir.  

   Çocuğun, iş ve meslek yaşamına ilişkin olumlu değer ve tutumlar 
geliştirmesi, meslekleri tanıması, mesleki alternatifleri incelemesi, 
eğitsel ve mesleki kararlar arasındaki ilişkileri kurması gibi 
amaçların gerçekleşmesi rehberlik çalışmalarının kapsamında yer 
alır. 

 



 

 

TEŞEKKÜRLER… 


